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قابل  توجه  نویســندگان و  مترجمان محترم :
 مقاله هايي را كه براي درج در مجله مي فرستيد، بايد 
با آموزش پيش دبس��تاني مرتبط باشد و قبالً در جاي 
ديگري چاپ نشده باشد.  مقاله هاي ترجمه شده بايد 
با متن اصلي هم خواني داش��ته باشد و متن اصلي نيز 
همراه آن باشد. چنان چه مقاله را خالصه مي كنيد، اين 
موضوع را قيد بفرمايي��د.  مقاله يك خط در ميان، 
در يك روي كاغذ و با خط خوانا نوش��ته و يا ماش��ين 
ش��ود )مقاله ها مي توانند با نرم افزار ورد � Word � و 
بر روي لوح فشرده )CD( يا فالپي و يا از طريق پست 
الكترونيكي مجله نيز ارس��ال شوند(.  نثر مقاله بايد 
روان و از نظر دس��تور زبان فارس��ي درست باشد و در 
انتخاب واژه هاي علمي و فني دقت الزم مبذول شود. 
 مح��ل قرار گرفتن جدول ها، نمودارها، ش��كل ها و 
عكس ها در متن مشخص شود.  مجله در، رد، قبول، 
  .ويرايش و تلخيص مقاله هاي رس��يده مختار است
آراي مندرج در مقاله ضرورتاً مبين رأي و نظر مسئوالن 
رشد آموزش پيش دبستاني نيست. بنابراين، مسئوليت 
پاسخ گويي به پرسش هاي خوانندگان با خود نويسنده 
يا مترجم اس��ت.  مجله از عودت مطالبي كه براي 

چاپ مناسب تشخيص داده نمي شود، معذور است.
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سالم، تابستان فرا رسيد و فصل روشنايی، آفتاب و زيبايِی دوباره است. به بهانة تير، مرداد و شهريورماه بر آنم تا 
قدری تابستانی صحبت كنم.

ابتدا از حركت و آموزش های جسمی كودكان آغاز می كنم كه در اين فصل شكوفايی بيشتری می يابند و جنب وجوش 
آن ها بيشتر است.

تابستان و بازی های كودكان
 آموزش حركت مفهوم نس��بتاً تازه ای را در آموزش جس��می به وجود آورده اس��ت. بر اين اساس، كودكان بايد به 
چگونگی حركت و موقعيت اندام های خود پی ببرند و ياد بگيرند بدنشان چگونه حركت می كند و توانايی هايی حركتی 

آن ها چيست.
امروزه زندگی مدرن و آپارتمان نشينی كودكان را از فرصت های بسيار برای بازی های آزاد و طبيعی باز می دارد. در 
دنيای امروزی خانه های بسياری از كودكان خردسال از حياط، زمين خالی، چمن، جايی برای دويدن، غلتيدن، پريدن 
و جنبش بی بهره است. بر اين اساس،  آن ها سال های پرجوش و حركت خود را در محيط های محدود و بسته همانند 
قفس سپری می كنند. عالوه بر محدود بودن فضاها موانع ديگری نيز بر سر راه اشتياق و تمايل طبيعی كودكان برای 
بازی های بيرون پديد آمده است. مقررات و توبيخ های كالمی، گوشزدهای سخت و مكرر همچون »بيرون نرو«، »از آن 
درخت باال نرو«، »از آن پله دور شو«، »آنجا توپ پرت نكن« و غيره حاكی از واكنش و نگرانی های بزرگ ترها و رنجيدگی 
كودكان فقط به خاطر نبود فضای الزم و مورد نياز آنان است. در گذشتة نه چندان دور، دختران و پسران حس تعادل 
بدنی خود را با عبور از كناره های خيابان و كوچه ها، مسير راه آهن،  كشيدن خطوط روی سنگ فرش حياط و مانند آن 
تأمين می كردند. امروز حتی آن خطوط و نشانه ها برای راه رفتن آزادانة بچه ها موجود نيست. بازی های امروزی به گونه ای 
طراحی می شوند كه گرايش به ايجاد چالش ذهنی در آن ها بيشتر از چالش های بدنی است - و بسياری از نگرانی های 

ديگر. در نتيجه، مسئوليت مراكز آموزشی و پيش دبستانی بسيار زياد است و نقش مهمی در رشد جسمی كودكان دارند. 
در تابستان، كه فصل بازی های آزاد و در محيط های باز و بيرون از خانه  هاست، اين مراكز با تدارک محيط و سازماندهی 
مناسب آن می توانند كودكان را به بازی های چالش برانگيز بدنی و جسمی دعوت كنند و خانواده های آنان را نيز توجيه 
كنند كه بسياری از كالس های غيرمعمول و پول ساز در بيرون مدرسه، كه به وسيلة افراد سودجو تبليغ می شوند، ممكن 

است هدفمند نباشند.

تابستان و تغذیة كودكان
و اما نكته ای هم دربارة تغذيه و خوراكی های مراكز در اين فصل: بسيار مشاهده شده است كه فروشگاه های موجود 
در اين مراكز و يا مراكز وابسته به مدارس از نظر تغذيه ای استاندارد نيستند و با وجود گران و تبليغاتی بودن برای كودكان 
مضرند. در اين فصل مواد خوراكی ظاهرفريب ، كه احتمال آلوده و فاس��د شدن آن ها زياد است، بايد مورد نظارت قرار 
گيرند. چه كس��ی مس��ئول است؟ مديران و مسئوالن مراكز بايد بر فروش و توزيع آن ها حتماً مسئوالنه نظارت كنند. 
غذا و خوراكی برای كودكان اين سنين فقط شكم سيركن نيست بلكه بايد كمك كننده به رشد و توانايی های ذهنی و 

همه جانبة آنان باشد و البته كودكان هنوز خود نمی دانند كه چه چيز با وجود مزة خوب برايشان مفيد و سازنده است!
در اين فصل رنگارنگ و زيبا، مناسبت های گوناگونی از جمله روز جهانی شير مادر، روز صنعت چاپ، روزهای مصادف 
با شهادت شهدای گرانقدر اسالم، روزهای مقارن با بزرگداشت ائمة اطهار از روزهايی هستند كه مراكز آموزشی می توانند 
فعاليت های فو ق برنامه برای كودكان و خانواده ها تدارک ببينند و خاطره های خوب و ارزنده ای را برای كودكان ايجاد كنند. 
بار ديگر از همة اعضای هيئت تحريرية فصلنامه و عزيزانی كه در هر مسئوليت مربوط به اين نشريه كمال همكاری 
را دارند بسيار سپاسگزارم و نيز از همة مخاطبان، مربيان، مديران، دانشجويان، كارشناسان و خانواده های گرانقدر كودكان 

به خاطر تشويق ها و حمايت های بی دريغ ممنونم. برای همگان سربلندی، عزت و سالمت آرزو دارم.

سردبير

ساماندهی انرژی و جنب و جوش كودكان چگونه صورت مي گيرد؟
چه كسی مسئول تغذیه و خوراكی های كودكان در مراكز است؟ فصلی  به نام تـابسـتان
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»مش��اركت ك��ودک در 
همة مراح��ل نمايش خالق 

قوی است. مربی نيز برای تشويق 
كودک به فعاليت در اين فرايند بايد در 

او انگيزة درونی ايجاد كند. عالوه بر اين ها 
نمايش خالق يكی از فعاليت هايی است كه 
با آن می توانيم مرز ميان تخيل و واقعيت 
را برای كودک مش��خص كنيم. چيزی كه 
در ديگر فعاليت های پيش دبستانی كم رنگ 
است. در اين صورت هم مهارتی به كودک 
آموزش داده ش��ده و هم كودک در فضای 

شادی قرار گرفته است.«

برای  اضطراب  بدون  نمایشی 
درمان

نماي��ش خالق ابت��دا ب��رای آموزش 
طراحی شده بود اما  پس از مدتی به عنوان 
تكنيكی ب��رای درمان هم مورد اس��تفاده 
ق��رار گرفت. مالمير در اين باره توضيح داد: 
»منظور از درمان هميش��ه غلبه بر خشم 
و اضطراب نيس��ت. همين قدر كه كودک 
بياموزد چقدر و چگونه احساساتش را بروز 
دهد و كنترل كند، خود نوعی درمان است 

چگونگی اش به جامعة مربيانمان اطالعات خوبی ارائه دهيم. هنوز فهم مشخصی از فعاليت 
نمايشی وجود ندارد و اين، يعنی نقاط كور زيادی در برنامه ريزی و سياست گذاری در اين 

حوزه وجود دارد. 
بنابراين، بايد س��عی كنيم در اين ميزگرد به س��ؤاالتی از اين دست پاسخ دهيم كه 
نمايش خالق چيست؟ چگونه شكل می گيرد، چه اهداف و كاركردهايی دارد؟ اين فعاليت 
نمايشی بايد چه جايگاهی در برنامه های پيش دبستانی و مراكز پيش دبستان داشته باشد؟ 
آيا اين نوع از فعاليت نمايشی بايد دارای موضوعاتی از پيش تعيين شده باشد؟ اصوالً چه 
موضوعاتی برای اجرای نمايش خالق مناسب است؟ آيا اجرای نمايش خالق به ابزار و فضای 
خاصی نياز دارد، آيا می توان فعاليت نمايش خالق كودكان را ارزيابی كرد و مهم تر از همه 
اينكه كسی كه فعاليت كودكان در زمينة نمايش خالق را هدايت می كند، بايد دارای چه 

ويژگی هايی باشد؟«

نمایش خالق؛ لذت و آموزش
كبری مالمير، كارشناس نمايش خالق دفتر تأليف و برنامه ريزی كتب درسی آموزش 
و پرورش با ارائة تعريفی از نمايش خالق گفت: »نمايش خالق يك فرايند و جريان گروهی 
اس��ت كه طی آن كودک هم آموزش می بيند و هم مهارت كسب می كند. می توان گفت 
مربی با اس��تفاده از نمايش خالق انگيزة يادگيری را در كودک ايجاد می كند. در فعاليت 
نمايش خالق مربی برای اينكه اين فرايند را برای كودک لذت بخش كند از ابتدايی ترين 
ويژگی هر كودک، كه تمايل به بازی است، استفاده می كند. در واقع، در نمايش خالق هدف 
مربی اين است كه كودک در يك فضای شاد هم آموزش ببيند و هم لذت ببرد. از اين رو 

بايد فردی خالق باشد.«
كودک در فرايند نمايش خالق مش��اركت و س��هم زيادی دارد كه البته اين موضوع 
نيازمند ايجاد انگيزة درونی در كودک اس��ت. اين مدرس دانش��گاه در اين باره نيز گفت: 

اشاره
 »پام��ال ري��چ« می گويد: »نمايش خالق ش��يوه ای ب��رای آموزش و 
يادگيری بر مبنای گرايش جهانی به بازی نمايش��ی اس��ت كه در هر انسانی 
يافت می شود.« نمايشی كه هدف آن تربيت بازيگر نيست بلكه تعليم و تربيت همراه 
با خالقيت و مش��اركت است. هدف اين فعاليت نمايشی، كه كارشناسان آن را از تئاتر 
متفاوت می دانند، تقويت تفكر، توانايی درک و حل مس��ئله و نيز مشاركت گروهی است. 
گرچه در ديگر نقاط دنيا همة گروه های سنی با شرايط گوناگون، اعم از شهروندان عادی تا 
زندانيان، از اين فعاليت سود می برند، شايد بيشترين نمود آن در كودكستان ها و مراكز پيش 
دبستانی باشد. جايی كه به راحتی می توان نمايش خالق را با نقاشی، قصه گويی، موسيقی 

و خيال پردازی های كودكانه تلفيق كرد. 
ام��ا اجرای نمايش خالق با چنين اهدافی نيازمند تبيين هرچه دقيق تر اهداف و نيز 
مراحل فرايند است تا مربيان مراكز پيش دبستانی با آگاهی بيشتری بتوانند كودكان را با 
لذت نمايش خالق آشنا كنند. بنابراين، مجلة رشد آموزش پيش دبستانی برای تبيين هر 
چه بيشتر نمايش خالق ميزگردی را با حضور چند تن از كارشناسان و مربيان ترتيب داد 
تا طی آن  اهداف و كاركردهای نمايش خالق، پيش نيازهای اجرای آن، ويژگی های مربيانی 
كه در اين زمينه فعاليت می كنند و موضوعات و ساختار مناسب اجرای آن مورد بحث و 

بررسی قرار گيرد.
ش��ركت كنندگان اين ميزگرد عبارت اند از: دكتر فرخنده، مفيدی استاد دانشگاه و 
سردبير مجلة رشد آموزش پيش دبستانی، كبری مالمير، كارشناس نمايش خالق دفتر 
تأليف و برنامه ريزی كتب درس��ی آموزش و پرورش، فائزه فيض شيخ االسالم، مدرس 
نمايش خالق، شيرین برزین، عضو شورای برنامه ريزی مجلة رشد آموزش پيش دبستانی، 
ميترا رادمند، مربی دورة پيش دبس��تانی، آزاده موسوی، مربی پيش دبستان، مرضيه 

عسگری و راحله ملكان، دانشجويان كارشناسی ارشد پيش دبستان.

در ابت��دای اين ميزگرد دكتر مفيدی، 
سردبير مجلة رشد آموزش پيش دبستانی، 
درب��ارة فعاليت ه��ای نمايش��ی از جمل��ه 
نمايش خ��الق در دورة پيش از دبس��تان 
گفت: »نمايش خالق يكی از ضرورت های 
برنامه ها و محتواه��ای آموزش به كودكان 
اس��ت. با شنيدن نام نمايش خالق، نگاه ها 
به سمت و سوی فعاليتی هنری می رود كه 
مهم ترين كاركرد آن ارتباط با كودكان است 
اما در زمينة اهداف و چگونگی شكل گيری و 
گنجاندن آن در برنامه های كودكان و اينكه 
اصوالً ب��رای اجرای آن باي��د چه تدابيری 

بينديشيم، ابهامات و سؤاالتی وجود دارد. 
در زمين��ة نماي��ش خ��الق مطالب و 
كتاب های خوب كم نوش��ته  ش��ده است. 
البته چند كار كوچك و تا حدی روشنگرانه 
در اين حوزه انجام ش��ده كه كافی نيست. 
ما در دانش��گاه ها س��عی كرديم پايان نامة 
دانش��جويان را به اين سمت و سو هدايت 
كنيم و يافته های آن ها در اين مدت كوتاه 
نشان دهندة ضرورت و اهميت نمايش خالق 
است. اما به نظر می رسد هنوز نتوانسته ايم 
پيرامون اهداف نمايش خالق، كاركردها و 

میزگرد کارشناسان دربارۀ تأثیرات نمایش خالق
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و نمايش خالق می تواند به مربی در اين زمينه ياری رس��اند. از آنجا كه 
در اين فعاليت تماشاگری وجود ندارد، كودک احساس راحتی می كند. او به 
خود و دوستانش می نگرد كه منجر به ايجاد نوعی اعتماد به نفس می شود. اگر اين 

اعتماد به نفس تكرار شود، كودک چگونگی ابراز وجود را نيز ياد می گيرد.«
دكتر فرخنده مفيدی، سردبير مجلة رشد آموزش پيش دبستانی، نيز با تأكيد بر عنصر 
شادی و عدم اضطراب در طراحی فعاليت های كودكان گفت: »گاه با عنوان فعاليت نمايشی 
اضطراب زيادی به كودكان وارد می شود چرا كه می ترسند ديالوگ خود را فراموش كنند 
و ... . در چنين فعاليتی كودكان دلهره دارند تا آن طور كه ديگران دوست دارند باشند اما 
اين ديگر فعاليت نمايشی نيست و خالی از عنصر شادی هم خواهد بود. اگر كودكان تحت 
عنوان فعاليت نمايشی تجربه ای دردناک داشته باشند، متضرر خواهند شد. در سوی ديگر 
ماجرا، نمايش خالق است كه به دليل همكاری كودكان با يكديگر باعث رشد مهارت های 
اجتماعی ش��ان خواهد شد. كودكان طی اين فرايند، مش��اركت و ارتباط با ديگران را ياد 

می گيرند و با افت و خيزهای ارتباطی آشنا می شوند.«

رشد همه جانبه با نمایش خالق
فائزه فيض شيخ االسالم، مدرس نمايش خالق نيز با تأكيد بر ضرورت نبود استرس و 
اضطراب در فعاليت های كودكان گفت: »نمايشی كه در آن كودكان با اضطراب در صحنه 
حض��ور پيدا می كنند تا در مقابل ديگ��ران نمايش اجرا كنند به آن ها صدمه می زند و به 
جای نقش مؤثر، نقش تخريب كننده خواهد داشت. اين در حالی است كه نمايش خالق، 

فرايندی است كه كودكان بدون اضطراب و با همكاری يكديگر آن را طی می كنند.«
شيرين برزين، عضو شورای تحريرية مجله رشد آموزش پيش دبستانی، عدم استرس 
هنگام اجرای نمايش خالق را باعث رش��د اجتماعی كودكان به ويژه آنان كه خجالتی و 
درون گرا هس��تند، دانست: »حسن و نقطة قوت نمايش خالق اين است كه ميان بازيگر 
و تماش��اگر فاصله ای وجود ندارد و آن قدر كودكان نزديك به هم هس��تند كه اضطراب و 
استرسی را احساس نمی كنند. اين موضوع به خصوص به كودكان خجالتی كمك می كند 
تا فعاليت بيشتری در گروه داشته باشند. در نتيجه، در رشد اجتماعی كودكان تأثيرگذار 
خواهد بود. البته در كنار رشد اجتماعی بايد از تأثير نمايش خالق بر رشد ذهنی، كالمی، 

عاطفی، هنری و رشد جسمی – حركتی نيز نام برد.«

نمایش بدون تماشاگر
فائزه فيض شيخ االسالم ، عضو هيئت مديرة انجمن تئاتر كودک و نوجوان، از نمايش 
خالق با عنوان نمايش بدون تماش��اگر ياد كرد و دربارة تفاوت اين فعاليت با تئاتر گفت: 

»نخس��تين نكته ای كه نمايش خالق را از 
تئاتر متمايز می كند، نبودن تماش��اگر در 
فرايند نماي��ش خالق اس��ت. در نمايش 
خالق قرار نيس��ت نمايشی ترتيب دهيم 
كه عده ای آن را تماشا كنند بلكه بازيگران 
تماشاگر كار خود نيز هستند. در واقع، بازی 
و ايفای نقش در نمايش خالق بسيار مهم 
هس��تند و باعث می شوند كه اهداف مربی 

تحقق پيدا كند.«
اين م��درس بر ضرورت وجود فعاليت 
نمايش خالق تأكيد كرد: »ما بايد از نمايش 
خالق به عن��وان متدولوژی آموزش��ی به 
خصوص در دورة پيش از دبستان استفاده 
كنيم. به اين ترتيب آموزش همة درس ها 
می تواند با بازی های نمايشی همراه باشد؛ 
يعنی چي��زی كه باعث آم��وزش ماندگار، 
صحي��ح و با نش��اط خواهد ش��د. در اين 
فرايند كودكان هم اوق��ات دلپذيری را در 
كالس می گذرانند و هم آنچه آموخته اند از 

ذهنشان خارج نمی شود.«

همكاری، خالقيت و توانایی حل 
مسئله

فيض شيخ االس��الم از شناخت روانی 
كودكان به عنوان يكی ديگر از كاركردهای 
مثب��ت نمايش خ��الق ياد ك��رد و گفت: 
»مربيان با يك تس��ت نمايشی می توانند 
بچه ها را بشناس��ند؛ چرا كه آن ها گره های 
شخصيتی خود را در بازی هايشان به نمايش 
می گذارند. حتی مربی با نوع بازی كودک 
می توان��د بفهمد كه او در چ��ه خانواده ای 
رش��د كرده اس��ت. عالوه بر اين، به دليل 
مشاركت بچه ها در اين فعاليت می توان از 
اجتماعی شدن و رشد اجتماعی به عنوان 
يك��ی ديگر از كاركرده��ای نمايش خالق 
نام برد. نمايش خ��الق اجرای تك نفره ای 
مانند پانتوميم نيست بلكه فعاليتی است 
كه مشاركت همة افراد گروه را می طلبد. از 
اين رو بچه ها احساس می كنند می توانند در 
يك همكاری مشترک به مجموعه ای برسند 

كه بتوان آن را نمايش داد.«

تخلي��ة هيجانی و عاطفی از ديگر كاركردهای مؤثر نمايش خالق اس��ت كه مرضيه 
عسگری ، دانشجوی كارشناسی ارشد پيش دبستانی از آن ياد كرد: »بسياری از والدين، حتی 
آن هايی كه تحصيل كرده اند، نمی توانند به كودک خود آموزش دهند كه چگونه احساسات 
و هيجان��ات خود را بروز دهد. كودكان در بس��ياری از موارد دربارة احس��اس خود ابهام و 
عذاب وجدان دارند؛ چرا كه دربارة درس��تی احساسشان ترديد دارند. وقتی زمينة نمايش 
برای كودک فراهم شود، می توان از جنبة درمانی آن هم استفاده كرد تا مسائل كودكی در 

بزرگ سالی به بيماری تبديل نشود.«
همپوش��انی نمايش خالق با بازی های نمادينی كه مورد عالقة كودكان است از ديگر 
نكات مثبت و مؤثر اين فعاليت نمايش��ی است كه راحله ملكان، يكی ديگر از كارشناسان 
ارشد پيش  از دبستان، به آن اشاره كرد: »نمايش خالق يكی از بهترين روش هايی است كه 
می توان در دورة پيش از دبستان از آن استفاده كرد چرا كه به بازی های نمادينی كه كودكان 
در اين س��ن به آن ها متمايل اند، نزديك است. عالوه بر اين، كودكان با استفاده از نمايش 
خالق در حل مسئله مهارت پيدا می كنند و می آموزند كه با استفاده از خالقيت مشكالت 
خود را حل كنند. وقتی فردی خالقيت و مهارت حل مس��ئله را در كنار هم داشته باشد، 

مطمئناً در آينده از پس مشكالت خود برمی آيد.«

تمریِن زندگی
از نظر شيرين برزين، كودكان طی نمايش خالق به تفكر برای حل مسئلة خود وادار 
می شوند و به اين ترتيب برای زندگی واقعی تمرين می كنند: »از آنجا كه در نمايش خالق 
يادگيری به صورت عملی انجام می گيرد، در رشد و پرورش مهارت های زندگی در كودكان 
مؤثر است. اين فعاليت همچنين به مهارت حل مسئله در بچه ها كمك می كند؛ چرا كه آن ها 
با مسئله درگير می شوند و برای آن راه حل پيدا می كنند. در واقع می توان گفت كودكان با 

نمايش خالق برای زندگی تمرين می كنند.«
آموختن كار گروهی از ديگر كاركردهای مثبت نمايش خالق از نظر ميترا رادمند، مربی 
پيش دبس��تانی، است: »در حالی كه در بسياری از مراكز پيش دبستانی و مدارس ما بر كار 
انفرادی تأكيد می شود، نمايش خالق فعاليتی است كه بر همكاری با ديگران تأكيد دارد. اين 
فعاليت به ما و كودكان در آموختن كار گروهی كمك می كند. همة كودكان با هر ويژگی، 
چه آن هايی كه بيش فعال اند و چه آن هايی كه درون گرا هس��تند می توانند جايی در اين 
فعاليت نمايشی داشته باشند. از سوی ديگر، مربی هم با استفاده از نمايش خالق می تواند 

توجه همة كودكان را جلب كند و به هدف خود برسد.«

چون كه با كودک سر و كارت فتاد...
جهت دهی و هدايت فرايند نمايش خالق نيازمند حضور يك مربی با ويژگی های خاص 
است. ويژگی هايی همچون خالقيت، شناخت كودكان و آشنايی اوليه با تئاتر كه به مربی 

كمك می كند تا جريان نمايش خالق به خوبی طی شود.
از نظر آزاده موسوی، مربی پيش دبستانی استان تهران، نقش مربی در فرايند نمايش 
خالق مهم اس��ت. از نظر وی، مربی بايد توانايی جهت دهی به اين فعاليت را داشته باشد؛ 
چرا كه معموالً فرايند اين فعاليت با آنچه از پيش تعيين شده متفاوت است: »گاهی ممكن 
است در فرايند اجرای نمايش خالق شرايط ديگری متفاوت از آنچه از پيش تعيين شده و به 
صورت بداهه از سوی كودكان پيش آيد. در چنين شرايطی مربی بايد آن قدر توانمند باشد 

كه به اين فرايند جهت ببخشد و آن را به سمت هدف مورد نظر هدايت كند.«

مرضيه عسگری نيز نقش 
مربی و آگاهی او در فرايند نمايش 

خالق را مهم ارزيابی كرد: »متأسفانه 
برخ��ی از مربيان، نمايش خالق را با تئاتر 

اشتباه می گيرند. بنابراين، ابتدا بايد مربيان 
را ب��ه اين موضوع آگاه كرد. به خصوص كه 
در م��واردی مربيان تخصص الزم را ندارند 
و از رش��ته هايی غي��ر از روان شناس��ی يا 
پيش دبستانی در اين مراكز پيش از دبستان 

فعاليت می كنند.«
فائزه فيض شيخ االسالم آشنايی مربی 
با تئاتر و ويژگی های كودكان و لذت بردن 
از كار كردن ب��ا آن ها را از جملة مهم ترين 

ويژگی های مربی نمايش خالق برش��مرد: 
»مربی نمايش خالق ابتدا بايد با ويژگی های 
گروه س��نی كه با آن ها سر و كار دارد آشنا 
باش��د. چرا ك��ه كودكان حتی در س��نين 
نزديك به هم تفاوت های اساسی با هم دارند. 
مثالً كودكان س��ه ساله با پنج ساله بسيار 
متفاوت ان��د. بنابراين، مربی هم بايد به اين 
تفاوت ها آشنا باشد تا بتواند با آن ها ارتباط 
برقرار كند. از آن مهم تر، مربی بايد كودكان 
و در كنار آن ها بودن را دوست داشته باشد. 
در كالس، جريان��ی از انرژی ميان كودكان 
و مربی برقرار است. اگر مربی نتواند از اين 
انرژی لذت ببرد، نمی تواند نشاط و لذت را 

به كودكان انتقال دهد.«
آشنايی اوليه با تئاتر و نيز خالقيت از 
ديگ��ر ويژگی های مرب��ی نمايش خالق از 
منظر اين عضو هيئت مديره انجمن تئاتر 
كودک و نوج��وان اس��ت: »مربی نمايش 
خ��الق بايد از تئات��ر و بازيگری چيزهايی 
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بداند يا حداقل تماش��اگر تئاتر باشد.  قرار 
نيست مربی بازيگر باشد بلكه آشنايی اوليه 
با تئاتر و بازيگری هم كافی است. عالوه بر 
اين، بايد قابليت های بدنی خود را بشناسد 
و آن ها را كشف كند و به كودكان نيز اجازة 
كش��ف توانايی های بدنی خود را بدهد. در 
كنار اين ها خالقيت نيز عنصر مهمی است. 
ما در عصری زندگی می كنيم كه به تعداد 
هر مربی، ش��يوه ای برای اج��رای نمايش 
خالق وجود دارد. يعنی هر مربی می تواند 
با خالقيت خود شيوة منحصر به فردی را 

خلق كند.« 
آموزش مربيان برای آشنايی بيشتر با 
نمايش خالق نيز از ضرورياتی بود كه ميترا 
رادمند به آن اش��اره كرد: »ما با گروهی از 
مربي��ان روبه روايم ك��ه تحصيالت مرتبط 
با پيش دبس��تانی را ندارند. بنابراين، برای 
اج��رای برنامه ای مانن��د نمايش خالق كه 
نياز به خالقي��ت دارد بايد آن ها را آموزش 
دهيم. اگ��ر نتوانيم نيروی مطل��ع در اين 
زمينه پرورش دهيم، نمی توانيم به اهداف 

خود دست پيدا كنيم.«

نمایش با دست خالی
ابعاد گوناگون رشد  نمايش خالق بر 
و  هنری  ذهنی،  كالمی،  رشد  همچون 
حتی جسمی و حركتی كودكان تأثيرگذار 
فاصله  نبود  خاطر  به  اينكه  ضمن  است. 
ميان بازيگران و تماشاگران، كودكان طی 
فرايند نمايش خالق، اضطراب و استرس 
ندارند. حال بايد به اين پرسش پاسخ داد 
كه فعاليتی با اين كاركردهای مثبت نيازمند 

فضا و تجهيزات خاصی است؟
كبری مالمي��ر دراين ب��اره گفت: »به 
اعتقاد من تنها چيزی كه نمايش خالق نياز 
دارد، مربی و چند كودک است. در واقع در 
مرحلة اول بايد بدون تجهيزات عمل كرد تا 
كودک ياد بگيرد چگونه از توانايی بدن خود 
برای رسا بودن نيتش استفاده كند كه خود 
فرايندی لذت بخش اس��ت. مثالً از كودک 

بخواهيم با حالت های مختلف صورتش به ما 
نشان دهد چه برنامه ای از تلويزيون را تماشا 
می كند؟ آيا از ديدن برنامه تعجب كرده يا 
غمگين شده است؟ سپس در مرحلة بعدی 
اجازه می دهيم تا عالوه بر صورت، از ديگر 
اعضای بدنش برای نشان دادن اين موضوع 
اس��تفاده كن��د. محدود ك��ردن امكانات و 
تجهيزات در مرحلة اول به اين دليل است 
كه كودک خ��ود را بشناس��د و ياد بگيرد 

مسئلة خود را چگونه حل كند.« 
او اس��تفاده از تجهي��زات را در مراحل 
بعدی بالمانع دانست: »پس از اينكه كودک 
آموخت چگونه از بدن و توانايی هايش برای 
حل مسئله كمك بگيرد، به تدريج می توان 
از وس��ايل و ابزاری كه در دسترس هستند 
استفاده كرد. به نظر می رسد اجرای نمايش 
خالق به اين نحو كه ابتدا بدون وس��يله و 
س��پس با استفاده از وس��ايل در دسترس، 
نتيجة بهتری دارد. به اين ترتيب است كه 
مربی، هم نحوة تفكر را به كودک آموخته و 

هم به او انگيزة درونی بخشيده است.«

نمایش خالق؛ چگونه؟
در نمايش خالق كودكان قادر خواهند 
ب��ود هويت خود را تغيي��ر دهند و خود را 
جای ديگری بگذارند. در اين فرايند كودكان 
می توانند بحران های زندگی را در محيطی 
امن تمرين كنند. به گفتة كارشناس حاضر 
در اي��ن ميزگرد نيز ب��دون تجهيزات هم 
می توان اين نمايش را اجرا كرد اما چگونه؟ 
مربيان چگونه می توانند چنين فرايندی را 

در كالس خود برقرار كنند؟
فائزه فيض شيخ االسالم  در پاسخ به 
اين سؤال به تشريح مراحل اجرای نمايش 
خالق پرداخت. وی از »آماده س��ازی« به 
عنوان مرحلة نخس��ت ياد ك��رد و گفت: 
»مرب��ی نمايش خ��الق برای ش��روع كار 
خود باي��د زمان��ی را صرف آماده س��ازی 
كودكان كند. ممكن اس��ت در اين مرحله 
خود ك��ودكان به يك مت��ن، موقعيت يا 

فضا برس��ند و يا ممكن اس��ت خود مربی 
موقعيتی را به آن ها ارائه كند.«

از منظ��ر وی برنامه ريزی ب��رای اين 
مرحله از اهميت بس��زايی برخوردار است: 
»معل��م و مرب��ی باي��د برای اي��ن مرحله 
برنامه ري��زی داش��ته باش��د. در غير اين 
صورت ممكن است در كالس هرج و مرج 
غيرقابل كنترلی پيش آي��د. البته بايد به 
اين نكته اش��اره كرد كه اين برنامه لزوماً 
نبايد به چارچوب تبديل شود؛ به طوری كه 
اگ��ر كس��ی خ��ارج از آن چارچوب عمل 
ك��رد فرايند را قطع كنيم بلكه اگر ديديم 
كودكی خالقانه عمل می كند آن را تشويق 

و هدايت كنيم.«
پس از مرحلة آماده س��ازی، نوبت به 
مرحل��ة اج��رای نمايش خالق می رس��د. 
شيخ االسالم دربارة اين مرحله نيز توضيح 
داد: »در اين مرحل��ه گروه ها اجرای خود 
را از موقعيتی كه در مرحلة آماده س��ازی 
تعيين شده اس��ت ارائه می دهند. سپس 
از بقية ك��ودكان می خواهيم كه نظر خود 
را درب��ارة اج��رای دوستانش��ان بگويند و 
دربارة آن گفت وگو كنند. در اين گفت وگو 
بچه ها نحوة نقد و اس��تدالل را می آموزند. 
آن ها به اي��ن طريق ياد می گيرند كه نقد 
درست چيست و با چه الفاظی بايد اجرای 
ديگ��ران را نقد كرد. پ��س از نقد كردن و 
بيان نق��اط قوت و ضعف اج��را، كودكان 
بايد پيشنهادهای خود را برای اجرای بهتر 
دوستانش��ان ارائه دهند. پس از آن بايد از 
همان گ��روه بخواهيم تا با توجه به نقدها 
و استدالل های دوستانشان نمايش خود را 
بار ديگر اجرا كنند. مطمئناً اجرای دوم با 

نخستين اجرا تفاوت خواهد داشت.«

مربی آگاه+ نمایش خالق: كودک 
توانمند

مخاطبان مربيان مراكز پيش دبستانی 
كودكان اند. كودكانی كه گاه دوست دارند 
خ��ود را جای ديگ��ری بگذارن��د و نقش 

مـوازی كـاری چارة كـار نيـست
زهرا ميرمحمدي

امروزه با توجه به پيچيدگی و گوناگونی وظايف و كاركردها در س��ازمان ها به خصوص در 
حوزة تعليم و تربيت می بيني��م وزارتخانه، وزير، بودجه و عوامل خاص ديگری در نظر گرفته 
می شود و با دقت بسيار اهداف حوزه های مختلف آن پيگيری و برای تحقق آن ها تالش می شود.
يك��ی از مهم تري��ن حوزه ها در آم��وزش و پرورش )اگر نگويي��م مهم ترين حوزه( بخش 
پيش دبس��تان است كه با تأثيرپذيری، س��رعت و عمق يادگيری كودكان در اين سنين نياز 
به توجه خاص و مضاعفی دارد اما متأسفانه در كشور ما تاكنون هيچ سازمانی به طور جدی و 
همه جانبه مسئوليت اين حوزه را بر عهده نگرفته است. آنجا كه بحث منافع مالی و صنفی پيش 
می آيد متوليان متعددی پيدا می شوند اما در بخش مسئوليت و قبول وظايف، متأسفانه با سكوت 

و مسامحه مواجه می شويم.
بر اساس برخي قوانين مسئوليت نگهداری و آموزش كودكان قبل از پنج سال با بهزيستی 
و بعد از آن با آموزش و پرورش است اما در عمل می بينيم سازمان های مختلف از جمله سازمان 
تبليغات اسالمی و شهرداری وارد حوزة آموزش و پرورش شده اند و سليقه ای عمل می كنند. علت 
اين امر عملكرد مبهم آموزش و پرورش است كه پيش دبستان را رسمی اعالم كرده اما تعريف 

دقيقی از رسمی بودن نداده و زمينه ای مناسب برای تحقق آن فراهم نكرده است.
در تربي��ت نيروهای متخصص برای اين 
ح��وزه نيز پراكندگی و گوناگون��ی زيادی به 
چشم می خورد و هر سازمان دوره های خاص 
خ��ود را دارد. برای نمونه به ج��دول دروس 
دوره ای كه توس��ط جهاد دانش��گاهی برگزار 

شده،  توجه نماييد.
از طرف ديگر س��ازمان تبليغات اسالمی 
همين دوره را در 85 س��اعت و با درس هايی 
تحت عنوان: روان شناسی كودک، قصه گويی، 
اخالق معلمی، آش��نايی با تجويد و مفاهيم 
قرآنی برگزار می كند. شهرداری هم دوره های 

خاص خود را دارد و... .
در حال حاض��ر دانش��گاه فرهنگيان با 
ظرفيت و امكانات كافی مش��غول به فعاليت 
است اما به نظر می رسد در اين حوزه حداكثر 

ظرفيت و توان خود را به كار نگرفته است.
اميد است با ش��روع به كار دولت جديد 
توج��ه بيش��تری ب��ه اين ح��وزه ش��ده و از 

موازی كاری های موجود جلوگيری شود.
مدیران و مربيان عزیز:

ب��رای ما بنويس��يد برنامه ه��ا، دروس و 
س��اعات كار ب��رای تربيت مرب��ی در جاهای 

ديگری كه می شناسيد چگونه است.

را  ديگ��ری 
ب��ازی كنند. در 

تخي��الت آن ها اين 
ي��ك  گاه  »ديگ��ری« 

پزش��ك يا فضانورد است و 
گاه يك ورزش��كار حرفه ای يا 
فرمانده. نمايش خالق عالوه بر 
اينكه به كودكان اجازه می دهد 
ئل اين نقش ها را بازی كنند، حل  مس��ا

اين ش��خصيت های خيالی را هم به عهدة 
آن ها می گ��ذارد. به اي��ن ترتيب، كودک 
می آموزد ك��ه در مواجهه با مش��كالت و 
گره های ارتباطی خ��ود در زندگی واقعی 
چگونه عمل كرده و مس��ائل خود را حل 
كن��د. توانايی حل مس��ئله تنه��ا يكی از 
ويژگی ه��ای مؤثر اين فعاليت نمايش��ی 
است. از رشد در ابعاد گوناگون، استفاده از 
خالقيت، همكاری با ديگران و به سرانجام 
رساندن كاری مشترک از ديگر آثار مثبت 
اين فعاليت است. اما بايد به اين نكته اذعان 
كرد كه بدون مربی آگاه، خالق و توانمند، 
فراين��د نمايش خالق آن طور كه بايد اجرا 
نخواهد شد. از اين رو آموزش بيشتر مربيان 
مراكز پيش دبستانی، برگزاری كارگاه های 
آموزشی برای آن ها به منظور فهم بهتر اين 

فعاليت نمايشی ضروری به نظر می رسد. 
دكتر فرخنده مفيدی دراين باره و در 
جمع بندی مطالب مطرح شده در ميزگرد 
به نقش نگرش مربيان تأكيد كرد و افزود: 
»اگر بتوانيم نگرش و آگاهی مربيان دورة 
پيش دبستان را به نمايش خالق باال ببريم، 
بيش از نيمی از راه را رفته ايم. آگاهی دادن 
به مربي��ان، به طوری كه آن ها خود طراح 
نمايش خالق باش��ند، می تواند زمينه ساز 
گسترش اين فعاليت نمايشی باشد. به اين 
ترتيب، می ت��وان اميدوار بود كودكانی كه 
دورة پيش دبستانی را پشت سر می گذرانند 
توانايی هايی همچون حل مسئله، همكاری 
ب��ا ديگران، اس��تدالل و تفك��ر انتقادی و 

خالقيت را كسب خواهند كرد.«س
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است؟ 
در كدام اتاق فكر از دانشوران 

قرآنی ب��رای س��رايت دادن قرآن به 
دانشگاه، مدرسه، مهدكودک، خانواده، 
رس��انه ها، ادبيات، سينما و... دعوت به 
مشاوره شده اس��ت؟... در زمينة امتداد 
توليدات علوم قرآنی چه تالشی صورت 
گرفته اس��ت؟ چه كس��ی می تواند يك 
گزارش از مجموعه فعاليت های ميدانی 
برای توليد علوم قرآنی بدهد؟ ... ما به جز 
مجامع حفظ و قرائت قرآن چه مجامعی در 
باب قرآن داريم؟ چرا بچه ها را با آهنگ های 
عموها و خاله ها می رقصانيم اما حواسمان 
نيست كه قرآن جان مشتاقان را به رقص در 
می آورد؟ ...در آسمان نه عجب گر، به گفتة 
حافظ/ س��رود زهره به رقص آورد مسيحا را 
...چ��را كالس هايی برای مربي��ان  مدارس و 
مهدكودک ها درس��ت نمی كنيم ت��ا در آنجا 

اجراهای قرآنی را فرا بگيرند؟
چرا از بنيان های عقلی قرآنی ملحوظ در 
متن فلسفة اس��المی سخنی در ميان نيست؟ 
چرا قرآن را در حد كتاب های راهنمای دختران 
جوان يا دس��تور تغذيه قلمداد می كنيم؟ چرا از 
همان كودك��ی جان فرزندانمان را با تناس��بات 

قرآنی آشنا نمی كنيم؟
چرا در نمايشگاه هاي قرآنی، قفسه و كابينت 
ارائه می دهيم اما نشس��ت هايی دربارة خالقيت و 
قرآن برگزار نمی كنيم؟ چرا بحث های قرآنی را داغ 
نمی گيريم؟ چرا جامعة قرآن پژوهان كوچك است؟... 
چ��را وقايع حوزة قرآنی به صفحة اول روزنامه ها راه 
ندارد؟... اين ها مشكالتی است كه وجود دارد و بايد 

راه حل آن را از دانشمندان مجلس بازپرسيد!

آیا بعد از كار مفسران و محققان قرآنی طی 
قرن ها، این منابع بـه اندازة كافی وجود ندارد تا 
با مراجعه به آن ها بتوان برای كودكان دسـت به 
توليد اثر زد؟ آیا الزم است باز به سراغ اصل قرآن 

و شناخت آن برویم؟
همة تالش ها برای اين اس��ت كه ما به سراغ اصل و 
نص قرآن برويم. »ان هذا القرآن يهدی للتی هی اقوم«... 

سال هاپيش 
طنزه��ای  در  او  مالق��ات  از 
پرط��رف دار امروزی اش، ب��ا او در دنيای لطيف 
و زيبای بچه ها توس��ط »خالة عروسك من« آشنا شدم؛ كتاب 
برگزيدة ش��ورای كتاب كودک ايران )س��ال 1371( و برندة ديپلم چهارمين 
جشنوارة كودک و نوجوان كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان )1374(. 
هنوز طعم شيرين آن داستان با نقش های زيبای غالمعلی مكتبی در پستوی 

ذهن بچه های ديروز تازه است.
آثار شهرام شفيعی )متولد 1349 در تهران( كه تاكنون از سی جشنواره 
جوايز مختلف دريافت كرده و آثارش به چند زبان خارجی از جمله عربي، 
روسي و تركي ترجمه شده است، آشنای بچه ها به خصوص نوجوانان است. 
وی عالوه بر دل مش��غولی هاي اصلی اش، يعنی قرآن پژوهی و طنزنويسی، 
فعاليت های مختلف آموزشی نيز داشته و سردبيری مجله رشد دانش آموز 

را هم در كارنامة خود دارد.
اين چهرة جدی و متين، از ابزار طنز برای بيان مفاهيم اجتماعی به 
نوجوانان با مهارت و ظرافت خاصی استفاده كرده است. در آثاری چون 
»جزيرة بی تربيت ها«، »عشق خامه ای« و »غرب وحشی« و... می بينيم 
كه چگونه كژی ها و نارس��ايی های فردي و اجتماع��ی را با زبان طنز و 

شوخی، ساده و روان اما استوار و درست بيان می كند.
ش��فيعی در آثاری چون »راه و چاه« ما را ميهمان بوس��تان قرآن 
می كند. اين كتاب چندی پيش در كشور لبنان نيز ترجمه و منتشر 
شده است. اين امر بر اشتياق »رشد پيش دبستانی« افزود تا از آشنای 
زب��ان و دنيای كودكان راه های انس و پيوند بيش��تر بچه ها با كتاب 

آسمانی را جويا شود.
در اين مصاحبه ش��فيعی يك پيشنهاد مشخص برای آموزش 

قرآنی كودكان دارد:
تأليف كتاب های مرجع ب��رای اجرای »پرفرمنس های قرآنی« 
برای خردس��االن و كودكان توس��ط مربيانی ك��ه در كالس های 
مخصوص تربيت ش��ده اند. ديدگاه ويژة او دربارة وجه عاطفی بيان 

قرآنی نيز برای مشتاقان تازگی دارد.

شـما گفته اید كه »ما، در بستِرتمدن اسالمی هنوز به 
ارائـة آثار الزم قرآنی برای خردسـاالن و كودكان توفيق 
نيافته ایم.« به نظر شما این توفيق چگونه به دست خواهد 

آمد؟
ای بسا معنی كه از نامحرمی های زبان

 با همه خوبی، مقيم پرده های راز ماند... 
چگونگي دس��تيابی به اين توفيق��ات را در محاوره 

نمی شود به تعّين درآورد. به قول خواجه 
نصيرطوس��ی، م��ا فق��ط 

ش��رح اسم 

می دهيم؛ يعنی سايه هايی 
را به كمك الفاظ ايجاد می كنيم. قرآن اقيانوس مراعات النظير 

به معناي تكويني آن است. يعني بهشت هنر.
اينجا سخن از گفت وگوی قرآن و خردسال است. دو طرف اين گفت وگو از جنس 
لطيف است: »قرآن« و در پيشگاه آن »خردسال و ادبيات خردسال«. نمی توان بی دقت، 
كلی و سرس��ری صحبت كرد و البته تعصب هم نوعی سرسری مواجه شدن با موضوع 
است. عده ای داعية قرآن دارند اما قرآن را در خود می بينند. بايد خود را در قرآن ديد و با 
رنگ ها و لحن های بی پايانش به سفر رفت. از آن عاشق به آتش های رنگارنگ می سوزد/ 
كه آن روی لطيف از هر نگه، رنگ دگر دارد... دقت فرماييد كه ما پس از ادبيات كالسيك 
هزار و اندی سالة خود، به چيزی كه به تعبير بنده وجه عاطفی بيان قرآن است، بی توجه 
شده ايم. در كنار وجوه استعاری، تمثيلی و... بايد به اين وجه هم پرداخت و اين در كار 

برای كودكان مهم است. به خدايي كه فرستاد از عرش/ آيت عاطفه در شأِن اسد ...
ما بايد ابتدا قرآن را در جايگاه خود ببينيم. عزم بنده برای قرآنی ش��دن چه اندازه 
اس��ت؟ ...باطن اين خلق كافركيش با ظاهر مس��نج/ جمله قرآن در كنارند و صنم در 
آستين... سهل انگاری هايی كه در ارتباط با قرآن و فرهنگ قرآنی می شود، فاجعه بار است. 
اصالً برای اينكه بخواهيم مدعی شويم می خواهيم حلقة واسط بين قرآن و كودک باشيم، 
ابتدا بايد مجهز به چه تجهيزاتی باشيم؟ نمی شود ميانبر زد. صحبت از كار برای خردسال 
و كودک كه می ش��ود، ما بی پشتوانگی فكری را جزو ملزومات می شماريم! صحبت های 
كلی دربارة عظمت و اهميت قرآن هم مشكلی را حل نمی كند: نام فروردين نيارد گل 
به باغ/ شب نگردد روشن از اسم چراغ.../ تا قيامت خواجه گر ِمی ِمی كند/ تا ننوشد باده 

مستی كی كند؟
نويسنده و آموزگاری كه برای خردساالن كار می كند، از تأمل و تدبر در مجموعة 
بزرگ ادبيات و فرهنگ قرآنی بی نياز نيست. نبايد به سهل انگاری مجال داد: عشق در 
هر دل كه باش��د، زخم غيرت سهل نيست... يك اشكال بزرگ در كار ما اين است كه 
اگر كاله خودمان را قاضی كنيم، می بينيم اغلب ما به بچه و به كودكی بها نمی دهيم. 
جهان ما جهان بزرگ ساالن است. من در انتخابات قبلی، نامه ای به كانديداهای محترم 
نوش��تم و خواهش كردم يك ساعت از شبانه روز رئيس جمهور بچه ها باشند. اميدوارم 
كم لطفی های گذش��ته اصالح شود. متأسفانه تصوير كالسيك ما از كودكان، همانا با 
س��نگ در پی ديوانگان افتادن اس��ت. بزرگ ترها چون بزرگ ترند، خودشان را مهم تر 
می دانند. اين است كه وقتی به كودكان می رسيم، می خواهيم ارزان كار كنيم، راحت 
كار كنيم، بی كيفيت كار كنيم و بدون تعمق كار كنيم. بچه ها هم كه متأسفانه قدرت 
پس دادن كاالی نامرغوب ما را ندارند. كودكی بنياد و اس��اس انس��انيت اس��ت. اگر 
كودكی را جدی نگيريم، علی رغم همة شعارهايمان، انسانيت و در ورای آن الهی بودن 
خلقت او را جدی نگرفته ايم. شست وشويي كن و آنگه به خرابات خرام/ تا نگردد زتو 

اين دير خراب ، آلوده.

به نظر شما اولين قدم اصالحی چيست؟
ببينيد، علوم قرآنی برای خاک خوردن در قفس��ه های كتابخانه ها توليد نشده اند. 
نهادهای قرآنی كه با بودجه های اين مملكت اداره می شوند، فردای قيامت در برابر خداوند 
مسئول اند. البته اين به خودشان مربوط است. قرآن كار خودش را می كند: »ال يحيطون 

بشی من علمه اال بماشاء«... اما برنامه های ما برای جاری كردن علوم و مباحث قرآنی 
در متن جامعه چه بوده 

گفت وگو با شهرام شفيعی نویسنده و قرآن پژوه

دربارة كودک و مفاهيم قرآنی
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...كه  این  معامله سربازي است، بازي نيست

گفت و گو: فاطمه رضایي



اقش��ار  اگ��ر 
مختل��ف يك جامعه، عق��الً دريابند 
ك��ه اين كت��اب، رئوس حركت به س��وی 
درس��ت ترين انتخاب ها را در هر زمينه ای 
در اختي��ار می گ��ذارد، هرگ��ز آن را ف��رو 
نخواهند گذاش��ت. ما نسبت به مخاطبان 
خود بی مهری كرده ايم. اگر يادآور نش��ويم 
كه مهم ترين انتخاب ها، انتخاب های ذهنی 
است و اصوالً زندگی فكری، بسيار پربهاتر از 
زندگی جسم است... عليرغم همة نظريه هاي 
اعجاز، بايد بتوانيم به اعجاز عقلي قرآن توجه 
كنيم. همان  روندي كه حكماي اس��المي از 
آن به خروج از مش��هورات ي��اد كرده اند. از 
نگاه افالطون هم هدف اخالق زيبايي ذهن 
اس��ت. همه چيز از ذهن آغاز و به ذهن ختم 
مي شود. باغ ها و سبزه ها اندر دل است/ عكس 
آن، بي��رون در اين آب و گل اس��ت.مهم اين 
است كه بتوانيم مثالً نگاه خردساالنمان را به 
هستی، جهت قرآنی ببخشيم. اين كار مقدور 
و عملی اس��ت اما فنون و رموزی دارد. وگرنه 
با شعارهای س��هل انگارانه و غيرمسئوالنه به 
جايی نمی رسيم. مصحف به زبان داری و زنار 
به دل!... گاهي ما آن قدر گزارش كمبود پول به 
مردم مي دهيم كه كم كم پول، دغدغة اصلي 

خودمان مي شود!
به هرح��ال، نگاهی به »كافی« بيندازيد و 
ببينيد برداشت معصومين)ع( از قرآن چيست 
و قرآن چه بازتابی در زندگی ذهنی و فلسفی 
آنان داش��ته است. في المثل از مظلوميت های 
بزرگ امام حس��ين اين اس��ت كه ما كمتر به 
بعد عقلی - كالمی در فرمايشات ايشان توجه 

كرده ايم.

آیا مـِن نوعی كه به قرآن و تفاسـير 
موجود اشراف ندارم و تنها یک آیه دید و 
زندگی من را متحول كرده است، نمی توانم 
با ظرافت و مهارت شاعرانه ای كه دارم، آن 

تجربه را در اختيار كودكان قرار دهم؟
باب مكالمه و مفاهمه را كه هرگز نبايد بست. 
ام��ا ما دربارة تصادف و احتمال حرف نمی زنيم. 

موض��وع م��ا 
آسيب شناس��ی يك تمدن در باب مبحث قرآن و 

مخاطبان خردس��ال و كودک است. بحث در ماهيت كار است. اصالً بايد چه اتفاقی 
بيفتد كه كسی برداشت های مناسب از قرآن بكند و بتواند توليدمتن و خواندنی و آثار 
نمايش��ی و محتوای مناسب برای گروه های سنی مختلف داشته باشد. اين امر نياز به 
مقدماتی دارد. جالب است اگر بدانيم كه قرآن رئوس نحوة ارتباط با همة گروه های سنی 
را مشخص كرده است. چرخة درست كار اين است: توليد علم قرآنی، تأليف آن به صورت 
هنر و ادبيات، آموزش افرادی كه از اين كتاب ها به صورت كتاب مرجع برای اجراهای 
قرآنی استفاده كنند. يعنی به صورت راحت و طبيعی اما برنامه ريزی شده. اما نكته اين 
است كه ما در مقابل اخالق قرآني، از خودكاهلي نشان مي دهيم. هوش ما هوش دنيايي 
است. هوش را بگذار و آنگه هوش دار/ گوش را بگذار و آنگه هوش دار... يعني اين كه تا 
تنّبه عقلي و قلبي حاصل نشود،  موضوع همان حمل اسفار است. حمل اسفار را شوخي 
نگيريد. ما گرفتار مشهوراتيم. حيرتي در كار نيست. قرآن كوه را در برابر خود خاشع 
مي بيند و اين انتقاد از عادت پذيري ما و تن دادن به مش��هورات است. ای بسا شهرت 
كه بی اصل او فتاد ... ما از اهميت حيرت غافليم. حيرت مقدمة تعقل مقدس اس��ت. 

لسان الغيب مي فرمايد: شد منهزم از كمال عزت/ آن را كه جالِل حيرت آمد.

آیا این مقدمات و رعایت باید نبایدها، باعث كم شدن جرئت ما در ارتباط 
برقرار كردن با قرآن نمی شود؟ آیا نمی توان قرآن را ظرف عظيم و اقيانوس 
بی كرانه ای دید كه هر كس در حد توان خود بتواند ذره ای بچشد و بهره ای 
ببرد؟ بسياری هنرمندان تنها تحت تأثير آیه ای دست به خلق اثری بزرگ 
زده اند، بدون آنكه قرآن شناس باشند یا حتی یک بار كل قرآن را روخوانی 
كرده باشند. نمایشنامه ای نوشته اند، شعری گفته اند یا نقاشی ای كشيده اند.

اگر كسی در حيطة انديشه و فكر بخواهد كار كند، بايد بداند اولين جرقة فكر كه 
زده شد، كار تازه شروع می شود. »فكر« بر خالف طبقه بندی نحوی اش، اسم نيست 
بلكه »فعل« اس��ت. چطور می توان جايی برداش��تی از قرآن داشت و آن را بست؟ 
مطالب قرآن س��خن يك گويندة محدود نيس��ت كه محدود باشد. سخن خداوند، 
فعل خداوند است. گرچه اين تعبير، كمی رنگ هايدگري دارد اما شما در خلقت هم 
مشاهده می كنيد كه سيب از آنجا سيب است كه همواره در حال سيبيدن است و 
اسب از آن رو اسب است كه در حال اسبيدن است. می بينيد هستی، تداوم سخن 
اس��ت و اين فعليت يافتن در سخن قرآنی به وجه اولی قابل مشاهده است. اساس 

هردو عالم جز سخن نيست/ كه از »كن« هست شد از »التكن« نيست.
قرآن باعث می شود كه ما به آرا و احوال و علوم مهم ديگر هم دقيق شويم. با 
اين تعبير هم بار ديگر قرآن همه چيز را در برمی گيرد چنان كه خود قرآن ما را با 
تدبر در چيزهايی بيرون خودش فرا می خواند. مثالً: »افال ينظرون الی االبل كيف 
خلقت...« از آنجا كه اساساً نظاره، تعقل و تدبر منشأ قرآنی دارد، هر چيز كه در آن 
تأمل ش��ود، با نگاه قرآنی و در ذيل قرآن به آن تأمل ش��ده است: »و فوق كل ذی 
علم عليم«. هر دانستی در ساية دانايی خداوند است. پس عقالً درمی يابيم كه قرآن 

كتابی به عظمت هستی است؛ زيرا رئوس تعقل را مشخص كرده است.

تهرانـی: بعـد از همـة ایـن تالش هـا، چـه 
چيزهایی نصيب 

خردساالن 
می شـود؟ یعنـی آیـا بهـرة قرآنـی آن قابل 

اندازه گيری است؟
در علوم تربيتی اصطالحی هست كه می گويند: »دانسته های اساسی« 
يا زيربنايی... از آن زمان كه ما به قول فالس��فه علم حضوری نسبت به 
خودمان پيدا می كنيم و به قول ابن سينا در حالت »منفرجه االصابع«  نيز 
بر وجود خود آگاهيم، با »سؤاالتی اساسی« مواجه می شويم كه مي تواند 
منجر به دانس��ته های اساسی شود ...س��ؤال هايی كه در گروه های سنی 
خردسال خيلی خيلی مطرح است. همة ما در خلوت های كودكی دربارة 
بديهی ترين اصول عقلی پرسش هايی را مطرح كرده ايم. مثالً آيا جاده ای 
وجود دارد كه انتها نداشته باشد؟ ما هستيم يا نيستيم؟... اگر نيستيم، اين 
كيس��ت كه می پرسد؟ ... اين سؤال عقلی بزرگی است. آيا انسان محدود 
می تواند نامحدود را تصور كند؟ وقتی ما نيستيم، كجا هستيم؟ در وجود 
بچه ها اين اعالم نياز به صورت فطری گذاش��ته شده است. مسئله ای در 
وجود است و دغدغة مخلوق به ما هو مخلوق است. حاال توجه كنيد كه 
فيلس��وفان و متكلمان، 1400 سال است كه بر پاية قرآن و تعقل در آن 
به اين مباحث می پردازند. انس��ان در كودكی متوجه اين پرسش هاست و 
بشريت هم موضوع را دنبال می كند. ظريفی با خواندن پينوكيو گفته بود: 

چوبی كه بشريت از آن ساخته می شود، همان كودک است. 

تهرانی: متنی قرآنی كه برای كودكان تهيه می شود، چه محتوا 
یا ویژگی هایی باید داشته باشد تا ما را به هدف برساند؟

از توصيه های مهم كه در متن عمومی ادبيات كودک و نوجوان به آن 
كمتر توجه می شود: »اندام وارگی« است: اجزای يك اثر بايد كامل كننده 
و با تأكيد بيشتر »تداعی كنندة« همديگر باشند. مانند يك ارگانيسم زنده... 
با اين شتابی كه در توليد داريم، كيفيت و ضرورت ها فدای كميت می شود. 
اين ش��تاب باعث می ش��ود كه دائم می خواهيم بدون توجه به عمق، به هر 
موضوع نوكی بزنيم! بازار، بازار تكه پاره ها و كشكوالت است. بنابراين، خودمان 
به عنوان مؤلف، بخش��ی از ارگانيزم يك فعاليت حياتی فكری نخواهيم بود. 
توجه كنيد كه پرداختن به قرآن، نه تنها نويس��نده را از رموز و فنون هنری 

بی نياز نمی كند بلكه مهارت بيشتری هم می طلبد.

رضایی: داستان های خارجی با شخصيت های خيالی برای بچه ها 
جذاب تر از برخی داسـتان های مذهبی این روزگار اند. حتی مفاهيم 

اخالقی در این داستان ها ملموس تر و حسی تر است.
...ش��كی نداريم اثری كه به بچه ها ارائه می دهيم بايد جذاب باش��د. راز 
جذابيت چيست و چه كسانی می توانند اين جذابيت را ايجاد كنند؟ نويسندة 

مجهز به توانايی هايی كه روحية قرآنی نيز داشته باشد... اوالً:
با رعايت »اندام وارگی« از قرآن چيزهايی را برای اين گروه سنی استخراج 
كنيم، سنديت، صحت و اعتبار آن را از قرآن بگيريم و آن را در يك فضای آزاد 

برای اين گروه به صورت عينی و ملموس  پرورش دهيم.
ديگر: »كنش��مند بودن«، كنش قابل 

لمس. ك��ودک در قصة 

نوش��تة  پينوكي��و 
كارلوكل��ودی، تأثي��ر مس��تقيم دروغ را در زندگی 

می بين��د. چه قدر از اين ابت��كارات در ادبيات كودكانمان 
داريم؟ متأس��فانه چون كمتر ابتكار داريم ادبيات ما دچار 
پراكندگی )ن��وک زدن ها به مفاهيم( يا دچار ايده زدگی ها 
می شود. يك مرتبه می زنيم به دل دريا و بعد می مانيم كه 
بايد چه كنيم. بنده دربارة ايده زدگی قبالً مقاله ای منتش��ر 

كرده ام.

تهرانی: در برنامه های مصوب پيش دبستانی تأكيد 
بر وجوه لطف و رحمت خداوند است. كاربردی و عينی 
و ملمـوس كـردن آن برای ایـن گروه سـنی و پرهيز 
از حافظه مـداری. از »اندام وارگـی« نيـز با تعبير »نگاه 
تلفيقی« در برنامه های آموزشی یاد می كنيم؛ یعنی رشد 
متـوازن و تلفيق متوازن بين عناصر مختلف برنامه. آیا 
ایـن اندام وارگی را در ارائة محصول به كودک هم صالح 
می دانيد؟ ارائة بسـته های آموزشـی )كارت و نوار قصه 
و كتاب و... در یک بسـته( یا فقط در بحث های شـفاهی 

برنامه های حسی حركتی به صورت بازی؟
گفت: كه اين معامله، س��ربازي است، بازي نيست... به نظر 
من نه فقط در حيطة قرآن، بلكه در ديگر موارد، بس��ته هايی كه 
با هزينة زياد توليد می شود، اجزايش اغلب با هم جمع نمی شود. 
يعن��ی مصرف كننده اصالً نمی تواند اين ه��ا را به هم ربط دهد و 
نمی داند چطور از آن ها استفاده كند. منظورم اين نيست كه دستور 
استفادة درست را هم بگذاريد! می خواهم بگويم روح تأثير معنوی با 
كثرت گرايی موجود در بسته ها سازگار نيست. به داليل پيچيدة فنی 
فراوان، خيلی از اين بسته ها از استانداردهای تأثيرگذاری برخوردار 
نيس��تند. برای توليد بس��ته بايد به دانش های زيادی مجهز شويم. 
ما گرفتار ش��كل و اشكاليم... اگر قرار است بچه قصة خوب بخواند، 
قصه نويس خوب الزم اس��ت. اگر قرار اس��ت قصه بشنود، قصه گوی 
ماهر الزم است. تا اين ها نباشد، »اين ره كه تو می روی به تركستان 
است«... بياييد به توانايي هاي طبيعي انسان برگرديم. به نقالی ما نگاه 
كنيد - روح مرشد ولی اهلل ترابی شاد!- ببينيد در سنتهای روايی ما چه  
بار دراماتيكی و چه توانايی هايی نهفته است. مرشد می توانست بيشتر از 
»بن هور« شما را مجذوب كند. ما نسبت به داشته های خودمان غافليم.

از فرصتی كه برای این گفت وگو گذاشتيد، تشكر می كنيم 
و برایتـان به خصوص در عرصة كارهای قرآنی توفيق روزافزون 

آرزو داریم.
من هم از توجه اين مجلة خوب و مفيد به چنين موضوعات پراهميتي، 

سپاسگزارم.
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سازماندهی فضای آب بازی و تنظيم مكان مناسب برای كودكان
موقعي��ت آب بازی را باي��د در جايی فراهم كرد كه ام��كان آلودگی آن وجود 

نداشته باشد، حتی در ظروف بزرگ، لگن های جادار و استخرهای پالستيكی 
نيز می توان چنين موقعيتی را برای كودكان فراهم آورد. شرط اساسی اين 
اس��ت كه پر و خالی كردن اين ظروف س��اده و به دور از دش��واری باشد و 
تميز كردن آن ها به آسانی صورت گيرد. اين ظروف بايد بزرگ و جادار و به 

حد كافی قابل دسترس باشند تا بتوانند چند كودک را در خود جای دهند و 
كودكان به راحتی و به دور از تنش از آب استفاده كنند. ايمنی و بهداشت آب و 

فضای آب بازی بايد جدی گرفته شود. چون امكان ادرار كردن، و... آب دهان و بينی 
انداختن در آب به صورت غير ارادی برای كودكان به وجود می آيد. به همين جهت، نظارت 

از نزديك در اين موقعيت بايد به درستی و با مسئوليت صورت گيرد. چنانچه امكان آب بازی 
در محيط بسته و فضای درونی فراهم باشد بايد كف زمين از جهت ليز خوردن و به وجود 

آمدن حوادث، مورد توجه دقيق قرار گيرد و به طور مرتب پاک شود.

لباس كودكان به هنگام آب بازی
در هنگام آب بازی كودكان بايد از پيش بندهای پالستيكی و يا ضد آب استفاده كنند و 
آستين هايشان بايد به اندازة كافی باال باشد. چنانچه تمام لباس كودک هم خيس شود نبايد 
او را با سرزنش و يا فرامين تند از بازی و ادامة آن منع كرد. مقررات زياد و كلمات دستوری 
در هنگام بازی های خالق، دستيابی به هدف های مورد نظر را دشوار می سازد. بنابراين، تا 
حد ممكن از »نه« گفتن بپرهيزيد. البته به شرطی كه محيط را پاک و ايمن نگه داريد و 

نظارت و مشاهدة دقيقی را صورت دهيد و برنامة ارزيابی درستی را به وجود آورده باشيد.

وسایل و ابزار برای آب بازی كودكان
تهية وس��ايل مناس��ب برای آب بازی كودكان نيز نياز به تفكر درب��ارة اهداف بازی، 

قابليت های كودكان و سن آنان و زمان بازی آن ها دارد.
اين وسايل و ابزار لزوماً نبايد از نوع تجاری و تبليغاتی و گران باشند بلكه بايد از محيط 
خانه، محيط آموزشی و طبيعت پيرامون انتخاب شوند تا كودكان به راحتی و بدون دغدغه 
از بازی با آن ها لذت ببرند. كودكان از مشاهدة غوطه ور شدن، فرو رفتن و يا ته نشين شدن 
بس��ياری از وس��ايل محيط طبيعی مثل برگ و شاخة درختان، قاش��ق و ليوان و ظروف 
اندازه گيری احس��اس ش��عف فوق العاده ای پيدا می كنند. آن ها با پر و خالی كردن وسايل 
گوناگون و كوچك و بزرگ و باال و پايين بردنشان دربارة مفاهيم رياضی، علمی و منطقی 

كليدواژه ها: آب بازی، زيبايی شناختی، يادگيری، رشد

آب ماية حيات و اساس زندگی و منبعی جاذب و وسوسه گر برای تمام سنين 
اس��ت. منابع آب و آب نماها و آبشارهايی كه در مكان های عمومی تعبيه می شوند، 
عالوه بر زيبايی، آرامش بخش و تنش زدا نيز هستند. تقريباً هر كسی از دست ورزی با 
آب، گرفتن دست ها در زير شير آب روان و همچنين شنا و غوطه ور شدن در آب و 
فرو بردن سر و بدن در آب و حمام گرفتن با آن لذت وافر می برد؛ تا جايی كه امروز 
هيدروتراپی يا آب درمانی راهی برای رفع مشكالت جسمی، ناراحتی های مفصلی و 

بازسازی ماهيچه ها و نوعی استراحت تلقی می شود.
اما نياز كودكان س��نين زير ش��ش س��ال به آب از نوع ويژه ای است. آب برای 
كودكان اين س��نين رسانه ای تلقی می ش��ود كه  حد وسيعی از يادگيری را شكل 
می دهد و تجربه های ارزنده ای را فراهم می آورد. به همين جهت، بس��ياری از مراكز 
فرهنگی و آموزشی، مهد كودک ها و پيش دبستانی ها سعی دارند مكان و موقعيتی را 
برای كودكان فراهم آورند تا به ويژه در تابستان و ماه های مناسب سال ، زمانی را به 
دور از دغدغه های آموزشی، مقررات دست وپاگير و فراغ بال با اين مادة فرح بخش و 

روح نواز به بازی بپردازند.

به بهانة فصل تابستان
فصل آب بازی و حس زیبایی شناختی كودكان

دكتر مرجان گودرزی
پزشك عمومی

بازی با آب و هدف های یادگيری اوليه 
در كودكان

بازی ب��ا آب تقريباً در رش��د هم��ة ابعاد 
كودكان به ويژه در س��ال های اوليه تأثير فراوان 
دارد و س��ودمندی های آن را می توان از جوانب 
گوناگون نگريس��ت. موارد زير از اين جمله اند 
كه پرداختن به ه��ر يك نياز و فرصت ديگری 

را می طلبد.
 رشد شخصی، فردی، اجتماعی و عاطفی

 رشد فيزيكی
 رشد قوای خالقه و پاسخ گويی حسی

 رشد رياضی و تفكر منطقی
 پ��رورش و رش��د ارتباط��ی، زبان آم��وزی و 

سوادآموزی
 كسب دانش و ش��ناخت از محيط و دنيای 

پيرامون

ياد می گيرند و به درک عملی نايل می آيند. 
يك مربی دانا می تواند هدايت كار را چنان 
به عه��ده گيرد كه با اس��تفاده از كلمات  و 
دس��ت ورزی كودكان چالش ه��ای فكری 
آن ه��ا را دامن زند و آن ه��ا را به فكرورزی 

تشويق كند.
به هر حال، برای جلوگيری از هرگونه 
عفون��ت و آلودگی احتمالی بس��يار حائز 
اهميت اس��ت ك��ه آب ظروف، اس��تخر و 
هرگونه موقعيت برای آب بازی را بعد از هر 
جلسه بازی كودكان تعويض يا پاک سازی 
كنيم. ك��ودكان ني��ز بعد از هر ب��ار بازی 
دست هايشان را بشويند. وسايل كمك های 
اوليه، حوله و مواد شست وشودهنده را نيز 
باي��د در مكانی نزديك ب��ه اين محل ها و 
موقعيت ها نگه داشت. مطمئناً در اين صورت 
هم بزرگ ترها مضطرب نخواهند بود و هم 
كودكان با شادی به اين تفريح و سرگرمی و 
موقعيت يادگيری مشغول می شوند و در هر 

نوبت از آن استقبال می كنند.

نباید كودكان را با 
سرزنش و یا فرامين تند 

از بازی و ادامة آن منع كرد. 
مقررات زیاد و كلمات دستوری در 
هنگام بازی های خالق، دستيابی 

را  نظر  مورد  هدف های  به 
دشوار می سازد

برای جلوگيری از هرگونه 
بسيار  احتمالی،  آلودگی  و  عفونت 

ظروف،  آب  كه  است  اهميت  حائز 
استخر و هرگونه موقعيت برای آب بازی را بعد 

از هر جلسه بازی كودكان تعویض یا پاک سازی 
بازی  بار  هر  از  بعد  نيز  كنيم. كودكان 

دست هایشان را بشویند
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مونا بافته

كليدواژه ها: بافت زبانی، زبان آموزی، محتوای آموزشی

مس��لماً، زبان اصلی ترين ابزار برقراری ارتب��اط در ميان تمام 
جانداران اس��ت. اين ابزار متشكل از عناصری ريزتر همچون واژه، 
س��اختار، كاركرد، عالئم س��جاوندی و نگارش��ی، خصوصيات زبر 
زنجيری همچون مكث، آهنگ كالم، تكيه و... است. حال اين سؤال 
پيش می آيد كه آيا موارد ذكر ش��ده تنها عناصر تشكيل دهنده و 
انتقال دهندة پيام هستند. عده ای معتقدند كه واژگان، اصلی ترين 
عنصر شكل گيری و انتقال پيام هس��تند. در مقابل، افرادی ديگر 
می گويند زبان و عناصر زبانی درصد كمی از اطالعات را دربردارند و 
منتقل می كنند و مابقی پيام از »بافت« دريافت می شود. حال اين 

سؤال پيش می آيد كه بافت چيست.
در علم زبان شناسی و آموزش زبان دو نوع بافت وجود دارد: 1. 

بافت زبانی 2. بافت موقعيتی.
بافت زبانی شامل عناصر زبانی و ارتباط آن ها با يكديگر است. 
مس��لم اس��ت كه واژه ها به خودی خود معنا ندارند و در ارتباط با 
يكديگر و با توجه به بافت زبانی ای كه در آن قرار می گيرند، معنی دار 
می شوند. می دانيم كه واژه ها عالوه بر معنای اوليه، معنای ثانويه و 
ضمنی دارند كه اين معنای ضمنی و ثانويه براساس بافت زبانی و 
موقعيت ويژه ای كه در آن استفاده شده است تغيير می كند. برای 
مثال، كلمة »س��ر« يك معنای اوليه دارد. عضوی از بدن كه محل 
ق��رار گرفتن مغز و صورت و گوش و موهاس��ت. اما س��ر در كلمة 
»سرخور« ديگر آن معنا را نمی دهد. اين كلمه به معنای »كسی كه 
سر كسی ديگر را می خورد« نيست بلكه به معنای كسی است كه 
بديمن و شوم است و با حضورش باعث ناراحتی و نابودی اطرافيانش 
می شود. بافت زبانی و موقعيتی بر ارجاعات موجود در گفتمان نيز 

همين تأثير را دارد كه در زير با مثال توضيح داده می شود.

تأثير بافـت زبانی و موقعيتی بر ارجاعات موجود در 
گفتمان

ديروز حس��ين به فروشگاه رفت. او در آنجا دوستش محمد را 
ديد. آن ها مدت ها بود همديگر را نديده بودند. 

همان طور كه در جمله های باال می بينيد، »او« در جملة دوم به 
حسين و »آنجا« به فروشگاه ارجاع داده می شود. همين طور است 
»آن ها« و »همديگر« كه به حسين و محمد اشاره دارند. همچنين 
قيد زمان »ديروز« كه با توجه به زمان شكل گيری گفت وگو قابل 
تغيير اس��ت. حال فرض كنيد كه شما فقط با جملة ...»او در آنجا 
دوس��تش محمد را ديد« روبه رو شويد. به نظر شما، آيا اين جمله 
مفهوم كاملی دارد و خالی از ابهام است؟ آيا شما قادر به درک آن 

هستيد؟

به نظر نمی رس��د كه بتوان مفهوم بس��ياری از اين جمله ها را 
دريافت چ��را كه او و آنجا و همچنين ضمي��ر متصل »ش« جزء 
واژه هايی هس��تند كه بايد در داخل بافت زبانی به واژة ديگر ارجاع 

داده شوند تا قابل فهم شوند.
تمام موارد ذكر شده در باال بيانگر بافت زبانی هستند. عالوه بر 
بافت زبانی، بافت ديگری به نام بافت موقعيتی هست كه به نوبة خود 

اهميت بسياری در شكل گيری و انتقال پيام دارد.
بافت موقعيتی ش��امل موارد زيادی است؛ از جمله: 1. شرايط 
روحی، روانی )خس��تگی، شادابی و س��ر زندگی، بی حالی و...(؛ 2. 
شرايط جسمانی )گرسنگی، س��يری، درد، بيماری و...( گوينده و 
شنونده؛ 3. زبان بدن كه شامل حركات دست، سر و گردن، چشم، 
ابرو، دهان و لب می باش��د؛ 4. مكان و زمانی كه گوينده و شنونده 
در آن قرار دارد و گفتمان در آن ش��كل می گيرد؛ 5. آداب و رسوم 
و سنن افراد درگير در توليد گفتمان؛ 6. تجربيات و ميزان سواد و 
آگاهی آن ها؛ 7. دانش قبلی گوينده و مخاطب دربارة موضوع مورد 
گفت وگو و موارد بی شمار ديگر. برای روشن تر شدن مطلب، مثالی 

از بافت موقعيتی در زير می آوريم.
فرض كنيد در خانة خود نشسته ايد و احساس می كنيد هوا سرد 
اس��ت. با گفتن جمله ای از فرزند خود می خواهيد پنجره را ببندد: 
»پسرم، پنجره رو ببند.« يعنی، از جملة امری استفاده می كنيد و 
به صورت مستقيم از فرزند خود می خواهيد كه پنجره را ببندند. حال 
فرض كنيد در تاكسی نشسته ايد و احساس سرما می كنيد. از فرد 
كناری خود می خواهيد پنجره را ببندد و به او می گوييد: »می شه 
پنجره رو ببنديد يا ممكنه پنجره رو ببنديد.« يعنی، از كاركرد تقاضا 
كردن به صورت غيرمس��تقيم و مؤدبانه با كمك فعل حال التزامی 
بعد از »می شه« و »ممكنه« استفاده می كنيد. چرا كه مخاطب شما 
غريبه است و هرگز نمی توانيد از يك فرد غريبه درخواست و تقاضای 
مستقيم داشته باشيد. حال فرض كنيد در اداره در اتاق خود هستيد. 
از همكارتان، كه رابطه ای دوستانه با شما دارد، می خواهيد پنجره را 
ببندد و از جملة »پنجره رو می بندی؟« استفاده می كنيد؛ جمله ای 
پرسشی كه در اين موارد برای درخواستی غيرمستقيم و مؤدبانه از 
مخاطبی كه با شما رابطة دوستی دارد و در عين حال در توزيع قدرت 
با شما برابر است و رعايت حد و مرز با وی الزامی است به كار می رود. 
حال فرض كنيد كه در اتاق رئيس خود هس��تيد كه از نظر قدرت 
از شما باالتر اس��ت. در اين مورد ديگر شما نمی توانيد درخواست 
مس��تقيم داشته باشيد و بهترين روش رسيدن به خواسته تان اين 
اس��ت كه بگوييد: »به نظر شما هوای اتاق كمی سرد نيست؟« در 
اين شرايط او می فهمد كه شما سردتان است و از او می خواهيد كه 
پنجره را ببندد. تا اينجا، بافت زبانی و موقعيتی به طور واضح و ساده 

معرفی شدند. حال هدف ما از اين معرفی چيست؟

ف��رض كنيد ما قصد آموزش زبان را داري��م )اين امر در مورد 
آم��وزش تمام زبان ه��ا و در تمام پايه ها ص��دق می كند(. در تهية 
محتوای زبانی ناگزير به در نظر گرفتن بافت زبانی و بافت موقعيتی 
هستيم. در غير اين صورت، آموزش ما ناقص خواهد بود و منتهی به 
يادگيری مجموعه ای از واژه ها و ساختارهای دستوری خواهد شد؛ 
بدون اينكه زبان آموز قادر به كاربرد آن ها در موقعيت ها و بافت های 

متفاوت باشد.
آنچ��ه در تهية محتوا و ارائة آن، به خص��وص در مقاطع اولية 
آموزش��ی )پيش دبستان(، اهميت دارد اين است كه تهية محتوا و 
نحوة آموزش آن بايد براس��اس دو بافت باال به ويژه بافت موقعيتی 
)يعنی موقعيت زمانی و مكانی و فردی كه زبان و گفت وگو در آن 
رخ داده است( صورت گيرد. به تهيه كنندگان محتوا در پيش دبستان 
پيش��نهاد می ش��ود كه در تهية محتوا ابتدا موقعيت ويژه ای را در 
نظر بگيرند و براس��اس آن عناصر زبانی )واژه، ساخت، كاركرد و...( 
مخصوص آن موقعيت را انتخاب كنند. س��پس اين عناصر زبانی 
را در بافت موقعيتی مناس��بی قرار دهند و براساس آن ها به تهية 
محتوا بپردازند. اين امر باعث می شود كه بافت زبانی مناسبی با آن 
بافت موقعيتی به صورت خود به خود تهيه شود و سامان يابد. برای 
روشن شدن مطلب نمونه ای را ذكر خواهيم كرد. فرض كنيد شما 
قصد آموزش موقعيت مدرسه را داريد. واضح و مسلم است كه كار 
اصلی در مدرسه يادگيری و ياددهی می باشد. بنابراين، در انتخاب 
واژه می توانيم واژه های مربوط از قبيل نام قسمت های مختلف در 
مدرس��ه، ابزار و وسايل موجود در مدرس��ه و كالس درس، افراد و 
سمت های موجود در مدرس��ه مانند مدير، معلم و...، كارهايی كه 
در مدرسه انجام می شود مانند بازی كردن، درس خواندن و نقاشی 
كشيدن، و ساختارهای مهم همچون فعل امر و جمالت پرسشی و 
كاركردهايی مانند تشكر، سالم و احوال پرسی و تقاضا كردن را در 

محتوای تهيه شده خود لحاظ كنيم.
نمونة ديگر اينكه ش��ما قصد آموزش موقعيت ب��ازار را داريد. 
همه می دانيم كه بازار مهم ترين مكان برای خريد و فروش اس��ت. 
بنابراين، واژه هايی همچون نام انواع كاال، مغازه ها و شغل افرادی كه 
در آن ها كار می كنند، شاخص هايی همچون كيلو، بسته و پاكت و 
ساختارهای دستوری مانند جمالت پرسشی برای پرسيدن وزن و 

قيمت و كاركرد تقاضا كردن را آموزش می دهيد.
در رابط��ه با موقعيت بازار می توانيد طرح درس خود را چنين 

تهيه كنيد:
موقعيت: بازار

واژه های جديد: بقالی. ماس��ت )سطل(، كره )قالب(، ماكارونی 
)بسته( و... .

سـاختار: كلمة پرسشی »چنده« و »يا«ی وحدت. ماكارونی 

بافت زبانی 
و  موقعيتی
 در شكل گيری و انتقال پيام
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نقاش طبيعتگيوسپ آرجيم بولدو، استاد دانشگاه عالمه طباطبايیدكتر فرخنده مفيدی

كليدواژه ها: نقاشی، گيوسپ آرجيم بولدو1، طبيعت
و اشيا به دست می دهند، امروزه به عنوان منبعی از آثار شگفت انگيز و با پيچيدگی و ظرافت  خاصی شباهت خارق العاده ای با موضوعات جذاب خلق نمود. اين آثار كه مجموعة زيبايی را ش��امل می شوند كتاب ه��ا و ديگر موادطبيعی يا بی جان طرح هايی بس��يار تخيلی و از ميوه ها، گياهان، موجودات دريايی مثل ماهی، ريشه های درختان، اين نقاش ايتاليايی با خلق پرتره هايی از سر و صورت و با استفاده نقاشی های غيرمعمول و خالقش مشهور شد.موس��يقی و خالقيت ه��ای ديگر می پرداخت ولی بيش��تر به خاطر ب��ود و در اوق��ات فراغت خود به طراحی ماش��ين های هيدروليك، )خالق تابلوی لبخند ژوكوند( به موضوعاتی در علوم و هنر عالقه مند ايالتی با استقبال بسيار مواجه شد. وی نيز مانند لئوناردو داوینچی مبدل نمودند، به طوری كه در بسياری از فستيوال ها و جشنواره های در دادگاه رودالف دوم خلق شده بودند، او را به فردی بسيار برجسته را در طراحی و نقاشی به خود جلب كرد. بسياری از اين نقاشی ها كه به صورت طبيعی و دست ساز - درست می كرد، توجه رقبای مختلف وی بعد از طراحی پرتره هايی از سر انسان، كه از اشيا متنوع - زيبا و ظريفی آميخته كرد و از شهرت بسياری برخوردار شد.درآمد و در مسابقات مختلفی نيز روش شناسی سنتی را با طرح های بولدو در س��ال 1562 به عنوان نقاش و طراح در دادگاه به اس��تخدام مستند ساخت. پدرش، باياجيو2 نيز هنرمندی اهل ميالن بود. آرجيم سالگی با كار و همراهی با پدرش برای اسقف ميالن، كارهای خود را از اس��قف های اعظم نيز در آن پرورش يافته اند. وی اولين بار در 21 نقاش ايتاليايی از يك خانوادة بسيار برجستة ميالنی برآمد كه تعدادی آرجيم بولدو )1593- 1527( در ش��هر ميالن متولد ش��د. اين 

شناخته شده اند.

می كنند؛ مثل پرده هايی كه اتاق های فرهن��گ كتاب خوانی را در آن زمان مش��خص آرجيم بولدو از اش��يائی استفاده كرده است كه طرحی به ن��ام »The Libraria« يا كتابدار، ش��ده ب��ه يكديگر مرتبط هس��تند. مث��الً در اش��يا به نوعی در ساختار ش��خصيتی مطرح تصادفی و شانسی استفاده نمی كرد بلكه همة اينكه وی هرگز در يك طرح از اشيا به صورت در طراحی و نقاش��ی های او می باشد. مهم تر را فراهم می آورند كه نشانگر تخيل و پيچيدگی با سر و صورت انسان دارند و آناتومی جالبی نگاه كردن از فاصله شباهت فوق العاده ای و مواد مختلف اس��ت به طريقی كه با و در كنار هم نقاش��ی كردن اش��يا آرجيم بول��دو، چگونگی تركيب نكتة جال��ب توجه در آثار 
مطالع��ة انف��رادی را در 
به وجود  كتابخان��ه  يك 

عجي��ب می آورند. آث��ار  در  او 
نشانگر احترام و ارزش گذاری به طبيعت و انس��ان را نيز به تصوير می كش��د كه بلكه نزديك��ی و ارتباط طبيعت و طبيعت و انسان را نشان می دهد و جال��ب توجه��ش نه فقط 

تابلوهای چهار فصل بولدو كه با استفاده از وسايل، مواد، ميوه ها و در موزه های مطرح از جمله لوور پاريس و سوئد به نمايش درآمده اند.هم او به عنوان خالق آثار جديد و ويژه ای همچنان مطرح است. آثار وی مرگش افرادی نقدهايی را به كارهايش وارد دانسته اند، هنوز اگر چ��ه در زمان حيات آرجيم بولدو و نيز بعد از انسان است.

بس��ته ای چنده؟ )يعنی يك بس��ته ماكارونی چند 
اس��ت؟( يا كره قالبی چنده؟ )يعنی يك قالب كره 

چنده؟(
كاركرد: می شه يه قالب كره بهم بديد/ ممكنه يه 

قالب كره بهم بديد/ لطفاً يه قالب كره بديد.
همان طور كه می بينيد، با انتخاب موقعيت مكانی 
خود به راحتی توانستيم شبكة واژگانی مناسب را انتخاب 
كنيم و س��اختارها و قواعد دس��توری و كاركردهای 
مناسب با آن موقعيت را آموزش دهيم. برای مثال، شما 
می توانيد در يك درس از واژه های مربوط به نام اش��ياء 
موجود در كالس استفاده كنيد وساختار مورد نظر خود 
را به كمك كلمه های پرسشی همچون »اين چيه؟ اسم 
اين چيه؟ اين مال كيه؟« جمله های پرسشی قرار دهيد 
و كاركرد تقاضا كردن را انتخاب كنيد. البته در اين زمان 
شما بايد مخاطبان خود را در نظر بگيريد. چرا كه رابطة 
مخاطب و گوينده با يكديگ��ر، چگونگی و ميزان قدرت 
و س��مت و مقام اجتماعی هر يك نقش تعيين كننده ای 
در انتخاب واژه ها و س��اختار دارد. برای مثال، طرز و شيوة 
صحبت كودک با معلم خود بسيار متفاوت با شيوة صحبت 

وی با دوستان يا پدر و مادر خود است.
در نهايت، می توان به تهيه كنن��دگان محتوای زبانی 
در مقطع پيش دبس��تان )و ساير مقاطع( پيشنهاد كرد كه 
در ابت��دا بافت موقعيتی خود را انتخاب كنند و براس��اس 
آن ب��ه انتخاب عناصر زبانی بپردازند. عناصر زبانی همچون 
واژه ها و ساختار به خودی خود انتقال دهندة ميزان كمی از 
پيام هس��تند. بافت موقعيتی كه زبان در آن جاری می شود 
بيشترين تأثير را در شكل گيری و انتقال پيام مورد نظر دارد. 
چرا كه بهترين آموزش زبانی، آموزش��ی است كه در آن زبان 
و عناصر زبان��ی با توجه به بافت اجتماعی و در موقعيت های 

كاربردی خاص آموزش داده شوند.
همچنين، ش��ما مربيان عزيز پيش دبس��تانی با توجه به 
بافت مربوطه به انتخاب روشی مناسب برای آموزش آن اقدام 
كنيد. به بيان ديگر، اگر ش��ما بدانيد كه قرار است آن گفتمان 
در چ��ه موقعيت مكانی و زمانی و با چگونه مخاطبی رخ دهد، 
به راحتی می توانيد روشی مناسب در آموزش خود اتخاذ كنيد و 
ابزار آموزشی خود را برای آن محتوا تهيه كنيد و به كمك آن ها 

آموزش خود را پربارتر سازيد.

منبع
1. عصاره، فریده و مونا بافته؛ زبان آموزی کودکان پیش دبستانی )با تأکید 

بر زبان دوم و مناطق دوزبانه(. انتشارات مدرسه؛ 1391.

گياهان هر فصل شكل يافته اند، از شهرت بسياری برخوردارند.
آرجيم بولدو در يازدهم جوالی 1593 در ميالن ايتاليا 
درگذش��ت اما طرح ها و نقاشی های خالق و معانی و تعابير 

چندگانة او هنوز هم تأثير عميقی بر هنرمندان می گذارد.
گفتنی است از طرح های وی در برنامه ريزی  فعاليت های 
دست ورزی و نقاشی در مهدهای كودک و مراكز پيش دبستانی 
استفادة زيادی می شود.3در بعض��ی از رويكردهای آموزش��ی از جمله »رجيو ا ميليا« 

پی نوشت ها

1.  Giuseppe Arcimboldo2. Biagio

3. رجوع شود به صفحة 3 جلد  شمارة قبل
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كليدواژه ها: مفاهيم رياضی، مفاهيم انتزاعی

شايد برخی تصور كنند محيط پيش دبستان فضا و فرصتی است كه صرفاً 
برای تفريح و بازی پيش بينی شده است. اما تأثير اين محيط و مربيان 

بر رفتار و يادگيری، نگرش مثبت به مدرسه، تقويت اعتمادبه نفس و 
ارائة مهارت ها و دانش های پايه و اساسی برای ورود به مدرسه و 

جامعه از نظرها پوشيده نيست.
در جهان به سرعت در حال تغيير امروز الزم است 

از فرصت های بی شمار يادگيری در اين دوره بهره 
برد. يادگيری ه��ای دوران كودكی در زمينة 

رياضی تأثير بسزايی در پايه های بعدی 
آموزش دارد. آموزش رياضی در متن 

زندگی روزمرة پيش دبستانی ها، 
در خانه، مدرسه و جامعه وجود 

دارد.
يادگيری رياضی در س��نين 

پيش دبستان با نشستن كودک در 
پش��ت ميز و حفظ كردن و يا تنها 

روی كتاب ها و كاغذ، تخته س��ياه و 
سفيد اتفاق نمی افتد. آموزش رياضی 

در اين دوره از طريق بازی ها، فعاليت ها، 
پروژه ه��ا و به عنوان بخش��ی از زندگی 

روزمره مورد نظر اس��ت. دنيای كودكی 
مملو از فرصت هايی اس��ت ب��رای اينكه 

ك��ودكان مفاهيم رياض��ی را به طور عينی 
و عمل��ی تجربه كنن��د. از آنجا كه كودكان 

هميشه در تالش برای درک جهان می باشند، 
ايجاد فرصت های درگير شدن و تفكر رياضی 

راه��ی برای افزاي��ش آمادگ��ی در يادگيری و 
گسترش مفاهيم در دورة كودكی است.

در اي��ن دوره باي��د از ارائ��ة مفاهيم انتزاعی 
اجتناب كرد. اين گونه آموزش ها از طريق روش های 

طبقه بندی و مرتب كردن: اين امر به كودک كمك می كند كه شباهت ها و تفاوت ها 
را درک و شناس��ايی كند. ارائة روش هايی كه كودک بتواند اشيا و موضوعات را با توجه 

به ش��باهت ها و تفاوت های آن ها طبقه بندی كند ضرورت دارد. كودكان در بازی ها و 
فعاليت ها به مرتب كردن اسباب بازی ها، اشكال، رنگ ها و حيوانات كه توسعة مفهوم 

طبقه بندی است، اقدام می كنند. آن ها مرتب سازی اشيا را براساس مقايسه و تقابل 
رنگ، اندازه و شكل و... انجام می دهند؛ مانند طبقه بندی لباس های شسته شده، 

دكمه ها، دانه ها، قاشق ها و چنگال ها، برگ های پاييزی، سنگ ها، صدف ها، 
و... .

شكل ها و رنگ ها: می دانيم كه شكل ها و رنگ ها در همه جای 
جهان واقعی ما وجود دارند و با آنكه تش��خيص و شناس��ايی آن ها 

امری ساده به نظر می آيد، در واقع جزء جدايی ناپذير رشد شناختی 
كودكان محسوب می شود.

مفاهيـم فضایـی: درک اين گونه مفاهي��م از طريق 
فعاليت هايی كه سبب توسعة آگاهی كودک از بدن خود 

در فضا می ش��وند، صورت می گيرد؛ فعاليت هايی مانند 
خزيدن در زير ميز، راه رفتن در اطراف، نشستن روی 

صندلی، دوگام به جلو، پشت، كنار، باال، روی، دور، 
نزديك و...

تناظر یک به یک: كودكان مفهوم تناظر 
يك به يك را نيز به طور غيرمستقيم 

از طريق انجام فعاليت ها 
می كنن��د.  درک 

برای 
مث��ال، 

از طري��ق در 
نظ��ر گرفتن يك 

كفش ب��رای هرپا، يك 
كاله برای هر سر، يك چوب 

رخت برای هر كت، يك دانه برای 
هر سوراخ در رديف كاشت دانه ها، يك 

صندلی يا يك كاسه برای هر نفر و... .
اندازه گيری با واحدهای غيراستاندارد: 

كودكان ارتفاع يك برج س��اخته ش��ده با بلوک های 
پالستيكی يا چوبی را با ارتفاع ميز مقايسه می كنند. آن ها قد 

خود را با يكديگر مقايسه و فاصلة از گوشة اتاق تا در را اندازه گيری 
می كنند. مربی در فعاليت های كودكان نقش هدايتگر را ايفا می كند؛ 

برای مثال، وقتی آن ها در بازی خانه سازی بلوک های بيش از حد كوتاه را 
برای ساختن يك پل بر روی جاده انتخاب می كنند، مربی پيش دبستانی ضمن 

مشاهدة بازی شان با طرح سؤاالتی مانند: »من تعجب می كنم! آيا اين بلوک برای ساختن 

ترجمة شيرین برزین

آموزش مفاهيم ریاضی
 در پيش دبستان

معلم محور 
می گيرد  صورت 

كه برای كودک مناس��ب 
مانن��د  روش هاي��ی  در  نيس��ت. 

مونته سوری، های اسكوپ، رجيو اميليا 
و والـدورف نقش مربی به عنوان تس��هيل كننده و 

ارائه دهندة متون مورد نظر است. اين گونه روش ها بر كسب و 
كشف راه حل برای مسائل ساده توسط كودک تأكيد دارد.

جهان پيرامون برای كودک كالس درسی است كه او را با نمونه های ملموس 
از درک مفاهيم رياضی روبه رو می كند و كودک پيش دبستانی آمادة يادگيری و اكتشاف 

است.
آموزش مفاهيم رياضی بايد به گونه ای باشد كه كودكان احساس موفقيت كنند. مربيان توانمند می دانند 
كه به كارگيری روش های صحيح آموزشی، سنگ بنای موفقيت كودكان است. تجربيات موفق يادگيری 

در اين دوره می تواند بر دستاوردها و پيشرفت های تحصيلی در سال های بعد تأثير مثبتی داشته باشد.

مفاهيم ساده و مقدماتی ریاضی دورة پيش دبستان
الگوگيری: كودک با استفاده از جهان و اشيا پيرامون در خانه و آموزشگاه شروع به الگوگيری 
و تفكر در رياضی می كند. او وقتی توانايی خواندن الگو را پيدا می كند، هرگونه اشتباه را در 
الگوی خود متوجه می شود. از ساده ترين الگوها می توان به قرمز، آبی و... يا الگوی حركت 
مانند پرش، دويدن؛ پرش، دويدن اش��اره نمود. كودک همچنين با مشاهده و تشخيص 
الگوهايی از رنگ ها و اندازه های مختلف در مهره ها و بلوک ها و... عمل باز توليد الگوهای 
ساده را انجام می دهد. شناسايی و ايجاد الگوها آغاز تسلط بر مهارت های رياضی در 
طول زندگی است. ارائة روش هايی برای استفاده از جهان پيرامون و اشيا اطراف در 

معرفی الگوها شروع تفكر رياضی است.
شمارش: در آموزش رياضی در اين دوره تأكيد كلی بر تقويت مهارت های 
پيش دبستانی است. رياضيات با شمارش آغاز می شود. از اين رو ارائة تكنيك ها 
و بازی هايی برای ش��مارش، به طوری كه سرگرم كننده و متناسب با سن 
كودک باشد، توصيه می شود، مانند شمارش و يادگيری اعداد با خواندن 
اش��عار كودكانه، ش��مارش تعداد كودكان در فضاهای بازی، شمارش 

دستمال سفره ها، شمع های تولد، تعداد صندلی های  الزم و... .
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شهال فهيمي

در روند جامعه پذيري كودكان، آموزش عادت به مطالعه تأثيري قطعي بر تحوالت جامعه دارد و اصالحات 
و نوسازي فرهنگي،  اجتماعي و سياسي به ارمغان می آورد. 

اگر می خواهيم عادت به مطالعه را در كودكان ايجاد كنيم، بايد انجام مطالعه را در طول زمان تداوم بخشيم. 
اجبار و انگيزه های كاذب در كوتاه مدت اثرگذار است. در اين ميان، شناسايي محرک های مثبت مي تواند عشق 
و عالقه به كتاب را در كودكان به وجود آورد. تلفيق اسباب بازی، كه پرجاذبه ترين وسيله برای كودكان است، با 

كتاب چيزي را خلق مي كند به نام »كتاب- اسباب بازی«.
كتاب-اسباب  بازي ها، كه زمان زيادي از تاريخ ظهورشان نمي گذرد، كتاب هايي هستند كه از فضاي دوبعدي 
پا را فراتر نهاده و حواس بيشتري را درگير كرده و به نوعي مسير بازي را به دنياي خيال و ادبيات كشانده اند. 
اين كتاب ها عالوه بر اطالع رسانی، لذت مطالعه، مشاهده و تصوير خوانی فرصت بازی و تفريح، دست 

كاری و دخل و تصرف و تحريك حس كنجكاوی را نيز به كودک می دهند.
كتاب - اس��باب بازی ها بس��يار متنوع، خالق و جذاب اند. جاذبة كتاب - اسباب بازی بيش از كتاب ها و 

اسباب بازی های معمول است؛ چرا كه مجموع هر دو را با هم دارند.
اولين كارگاه آموزش��ي طراحي و س��اخت كتاب - اسباب بازي در آذرماه سال گذشته به مناسبت هفتة  
پژوهش در دانشكدة علوم تربيتي دانشگاه عالمه طباطبايي برگزار شد. در اين كارگاه آموزشي كه به پيشنهاد 
و سرپرستي سركار خانم دكتر فرخنده مفيدي از استادان اين دانشگاه، و با همكاري و مساعدت خانم آزاده 
بيات، مشاور علمي مؤسسة چهارباغ  تشكيل شد دانشجويان كارشناسي ارشد رشتة آموزش پيش دبستاني 

اين دانشگاه شركت داشتند.
هدف اين كارگاه شناخت ارزش  ها و كاركردهاي كتاب و اسباب بازي براي كودكان و پيوند و ارتباط آن ها 

با يكديگر بود تا بتوان براي كودک امروز فرصتي براي آرامش، بازي و خيال ايجاد كرد.
در ابتدای كارگاه دكتر مفيدي در خصوص ويژگي هاي كتاب كودک به لحاظ روان شناسي رشد، بايدها و 
نبايدهاي اساسي طراحي كتاب كودک صحبت كردند و همچنين تاريخچه اي كوتاه از كتاب- اسباب بازي ها 
ارائه دادند. سپس چند تن از فعاالن حرفه اي اين حوزه در سطح بين المللي معرفي شدند و فيلمي از آثارشان 

براي حضار نمايش داده شد. 
در ادامه، خانم بيات دربارة ويژگي هاي هر كدام از انواع اين كتاب ها از طريق نشان دادن نمونه اي از آن ها 

و همچنين فيلم و اساليد توضيحات تكميلی دادند.
سپس نوبت به بخش عملي رسيد و شركت كنندگان در گروه هاي چند نفره به ساخت نمونه اي از اين نوع 

كتاب ها پرداختند.
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دهي��د آن يك��ی را 
امتح��ان كني��م.«، آنان 

را به دق��ت و توجه بيش��تری 
همچني��ن  آن ه��ا  وام��ی دارد. 

اندازه گيری براس��اس وزن، طول، دما، 
حج��م، زمان، م��واد اوليه ب��رای پخت وپز، 

ريختن چای، پر و خالی كردن ظرف، ريختن آب 
در س��طل آب و يا وان حمام و... بدون ابزار استاندارد 

انجام می دهند.
پـول: كودكان در زندگ��ی روزمره اغلب ب��ا كاربرد پول 

روبه رو می ش��وند؛ هر چند كه با ارزش آن )س��كه ها و اسكناس ها( 
آشنا نيستند. آشنايی بيشتر آن ها با پول از طريق انجام بازی های خريد 

و فروش ممكن است. استفاده از اشيا به عنوان »پول« و خريد كردن براساس 
قيمت های مشخص شده.

جهان پيرامون، برای كودک كالس درسی است كه او را با 
نمونه های ملموس از درک مفاهيم ریاضی روبه رو می كند و 

كودک پيش دبستانی آمادة یادگيری و اكتشاف است

تجزیه و تحليل داده ها: موفقيت هر كس در زندگی به اين بس��تگی دارد كه او چگونه 
می تواند مش��كالت خود را حل كند. مهم نيس��ت كه او چه حرف هايی دارد و يا وضعيت و 
شرايط زندگی اش چگونه است. رضايت او در دانستن روش مقابله با چالش ها و مشكالت و 
حل آن هاست. در آموزش های پيش دبستان آنچه به شكل گيری و تقويت تفكر منطقی در 
كودكان كمك می كند، رياضی است. تعريف مشكل، پيدا كردن راه هايی برای حل آن، 
پياده سازی راه حل و ارزيابی نتايج از طريق يادگيری رياضی اتفاق می افتد. رياضی مثل 
يك باش��گاه ورزشی برای مغز است. فرايند يادگيری رياضی قدرت مغز را افزايش 

می دهد.
مربيان نقش��ی فعال در ايجاد يك محيط فيزيك��ی غنی برای يادگيری 
كودک دارند. آن ها بايد توجه داش��ته باشند كه در برنامة درسی اين دوره، 
رياضيات به عنوان موضوعی مس��تقل آموزش داده نمی ش��ود و آموزش 
رياضی با توجه به عاليق و نيازهای سنی كودكان به زبان هنر، موسيقی 
و پروژه ای علمی و در قالب فعاليت های جذاب و به طور غيرمستقيم 

ارائه می گردد.
براساس نظرات رودلف اشتاینر، بنيان گذار سيستم آموزشی 
وال��درف، در اوايل دوران كودكی فرصت هايی غنی برای توس��عة 

مفاهيم رياضی و علوم وجود دارد.
كودكان به طور طبيعی رياضی دانان و دانشمندان دقيقی 
هس��تند. آن��ان از طريق تح��رک و جس��ت وجو در محيط 
يادگيری، به طور روزانه موفق به اكتش��اف می ش��وند و در 
زمينه های گوناگون اطالعات كس��ب می كنند. مربيان 
بايد به اين نكته توجه داشته باشند كه كودكان اصول 
مفاهيم رياضی و علوم را بدون نياز به فلش كارت ها و 

يا درس های ساختار يافته ياد می گيرند.

منابع
1 .h t tp : / /www.educa t ion .com/
magazine/article/mathmatters 
2.www.earlychildhoodaustralia.
org
3. www.wikihow.com/Teach 
-Your -Child -Math
4.http://www.math.com/
parents/articles/domath.
html
5. www.whywadorfworks.
org
6. www.getready Toread.
org  
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كليدواژه ها: رايانه، بازی های رايانه ای

آیا كار با رایانه  برای كودكان نوعی بازی است؟
امروزه همة مراكز آموزشی و مدارس يا بيشتر آن ها و بسياری از 
خانه ها رايانه دارند و از اين وسيله استفاده می كنند. اطالعات بسياری 
هر روزه در سيس��تم های رايانه ای ذخيره می ش��ود و اين وس��يله، 
روش��ی معمول برای ارسال نامه و دسترسی به پست الكترونيكی و 
شبكه های ارتباطی )اينترنت( است. بنابراين، بسيار حائز اهميت است 
كه كودكان با رايانه آشنايی مناسب پيدا كنند و در كار كردن با اين 

وسيله احساس راحتی و امنيت كنند.
رايانه به ك��ودكان فرصت می دهد تا ضمن ب��ازی ياد بگيرند. 
بس��ته های بس��يار زيادی برای كودكان همة سنين وجود دارد كه 
می توان��د به آن ها در افزايش اعتمادبه نفس ب��رای كار كردن با اين 
وس��ايل و فناوری های ارتباطی مدرن كمك كند. بسياری از آن ها 
مفرح هستند و از نظر اس��تفاده آسان و نيز برانگيزاننده اند. بعضی 
از وس��ايل سبب تعامل و مشاركت می ش��وند؛ يعنی با موسيقی و 
آهنگ به هنگام دادن پاسخ درست و يا اظهارنظرهای كالمی مانند 
»بارک اهلل و خوب و صدآفرين« موجبات تقويت و تشويق كودكان 
 )E.mail( را نيز فراهم می آورند. وقتی كودكان نامه های الكترونيكی
دريافت می كنند، هيجان زده می شوند و برای استفادة بيشتر از اين 

وسيله تشويق می شوند.

رایـانـه هـا
دكتر مریم باریک بين

مزایای استفاده از رایانه
 كودكان می توانند دربارة همه زمينه های برنامة درسی از طريق رايانه ياد بگيرند.

 كودكان می توانند به تناسب توان خود پيشرفت كنند.
 يك سرگرمی يا فعاليت می تواند به تعداد دفعات دلخواه كودک تكرار شود تا آمادگی الزم 

را برای مرحله يا فعاليت بعدی پيدا كند.
 فعاليت های رايانه ای كودكان را به چالش وامی دارند. آن ها می توانند به كودكان كمك 
كنند تا پاس��خ های الزم و درستی برای سؤال هايشان پيدا كنند و يا به راهنمايی ها و 

اشاره هايی برای حل مشكالت خود دست يابند.
 بسياری از سرگرمی های رايانه ای لزوماً »بسته و يا بن بست« نيستند كه كودک را نااميد 

كنند.
 كودكان می توانند خودشان به تنهايی بازی كنند يا با حمايت و كمك فردی بزرگ تر به 

بازی بپردازند.
 برنامه های تعاملی كودكان را مورد تشويق قرار می دهند.

 كارهای گرافيكی خوب در رايانه سبب جلب و حفظ توجه كودک می شوند.
 كودكان می توانند با رايانه ها و چگونگی كار كرد آن ها آشنا شوند.

معایب، نامطلوبی و زیان های استفاده از رایانه ها 
برای كودكان

 كودكان هم می توانند معتاد رايانه شوند و زمانی طوالنی را 
صرف بازی ها و سرگرمی های رايانه ای كنند.

 بسياری از سرگرمی های موجود در رايانه ها لزوماً آموزشی 
نيستند.

 بعضی از فعاليت ها گس��يختگی ذهن��ی ايجاد می كنند؛ 
درحالی كه كودكان به سرگرمی های منظم نياز دارند.

 روش��ن است كه رايانه ها می توانند نقش مهمی در آينده 
بازی كنند. بنابراين، بسيار حائز اهميت است بزرگ ترهايی 
كه با كودكان كار می كنند نيز با رايانه ها و تأثيرات آن در 

كمك به كودكان استفادة مناسب از اين وسايل بدانند.

برای اندیشيدن: 
شما چه فكر می كنيد؟ از تأثير رایانه بر یادگيری 
و اوقات فراغت كودكانتان چه به صورت مثبت و چه 
منفی برایمان بنویسيد و از تجربة خودتان نيز صحبت 

كنيد.
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روز ش��نبه 25 آبان، س��ردبير و اعض��ای تحريرية 
فصل نامة رش��د پيش دبس��تانی از مراكز پيش دبستانی 
در ش��هرری بازدي��د و جلس��ه  ای با مؤسس��ان و مربيان 
پيش دبس��تانی در اين شهرس��تان برگزار كردند. در اين 
برنامه زهرا گل محمدی، معاون آموزش ابتدايی شهرستان 
ری؛ مهدی حسـينی، كارش��ناس ارزيابی پيش دبستانی 
استان؛ محمد سهرابی، نمايندة توزيع مجله های رشد در 
شهرستان ری؛ فاطمه شاطری، كارشناس ارزيابی ناحية دو 
ری؛ دكتر فرخنده مفيدی، استاد دانشگاه و سردبير مجله 
رشد پيش دبستانی؛ فریده عصاره و مسعود تهرانی فرجاد، 
اعضای هيئت تحريرية نشريه و شهال فهيمی، مدير داخلی 

فصل نامة رشد پيش دبستانی حضور داشتند.

فرهنگ سراها ابتكار عمل را در دست گرفته اند
زهرا گل محمدی جدايی پيش دبس��تانی از آموزش ابتدايی 
را لطم��ه ای ب��ه پيش دبس��تانی دانس��ت و گفت: »ه��م اكنون 
پيش دبستانی هايی موفق اند كه زير نظر مدارس غيرانتفاعی اداره 
می شوند و يك مدير باالی سرشان است.« معاون آموزش ابتدايی  
شهرستان ری واگذاری پيش دبستان به بخش خصوصی را دليلی 
بر نبود نظارت بر پيش دبستانی ها دانست و دربارة برگزاری دوره های 
پيش دبستان در نوبت بعد از ظهر تأكيد كرد كه اين مدارس به نوعی رها 
شده هستند. او به كاهش يك سومی دانش آموزان دورة پيش دبستانی 
نس��بت به سال گذشته اش��اره كرد و اظهار داشت: »سراهای محله، 
فرهنگ سراها، خانه های فرهنگ و شهربانو كه فضاهای زيبايی دارند 
و از طرفی برنامه های آموزشی فوق برنامه دارند، اوليا و نوآموزها را به 

سمت خود جذب می كنند.«

درخواست انتشار ماهانة مجلة رشد پيش دبستانی
محمد س��هرابی، نمايندة توزيع مجله های رش��د در شهرستان 
ری، در پاس��خ به سؤال سردبير فصل نامة رشد پيش دبستانی دربارة 
چگونگی توزيع اين نش��ريه گفت: »بارها در جلسه های كارشناسی 
مختلف شهرستان اعالم شده است كه مجله های رشد به عنوان يك 
منبع تخصصی آموزشی قابل استناد با مطالب ارزشمندی كه دارد 
با قيمت نازلی نيز در حال توزيع اس��ت.« او ادامه داد: »براس��اس 
تجربه های به دست آمده مدارس و آموزگارانی كه از مجالت رشد 
اس��تفاده كرده اند، موفقيت های بيشتری داشته اند. برای مثال در 

بخش روان خوانی و يا انشانويسی.«
س��هرابی به حجم باالی توزيع مجله ای رش��د اشاره كرد و 
گفت: »در س��طح اس��تان در سال گذشته رتبة س��وم را از نظر 
حجم توزيع نش��ريه های رشد داش��ته ايم«. او دربارة فصل نامة 
پيش دبس��تانی گفت: »مراكز پيش دبستانی كه تحت پوشش 
آموزش وپرورش اند و گاهی اوقات آن هايی كه زير نظر سازمان 
بهزيستی هستند نيز برای دريافت فصل نامة رشد پيش دبستانی 
با ما ارتباط برقرار می كنند.« به گفتة سهرابی از 48 نفر مربی 
پيش دبستانی در شهرستان ری 40 نفر دريافت كننده مجلة 
رشد هس��تند. او در بخش��ی از صحبت های خود پيشنهاد 
كرد كه ش��مارگان اين فصل نامة افزايش يابد و دورة انتشار 
آن به ماهنامه تغيير كند. س��هرابی مشكل اصلی و كنونی 
آموزش پيش دبس��تانی را غيررس��می ب��ودن آموزش اين 
مقطع دانس��ت و اظهار اميدواری كرد تا بار ديگر سيستم 
آموزش پيش دبستانی به آموزش رسمی كشور بازگردد. او 
غيراجباری بودن دورة پيش دبستانی را مانعی بر فراگير 

بودن آن دانست.

تحليل مطالب سبب ایجاد فكر و 
ایدة جدید می شود

س��ردبير فصل نامة رشد پيش دبستانی 
با بيان اينكه رويكرد رش��د پيش دبس��تانی 

تحليلی، آموزشی و اطالع رسانی است، گفت: 
»با توجه به دورة انتش��ار نشريه، كه فصل نامة 
اس��ت، اطالعات به گونه ای تقس��يم بندی شده 

است كه در زمان مطالعه تازگی خود را از دست 
نده��د.« او بخش��ی از مطالب نش��ريه را با هدف 
آموزش��ی دانس��ت و تأكيد كرد كه در اين زمينه 

از مربی های دورة پيش دبستانی خواسته شده است 
تجربه ه��ای خود را در اختيار فصل نامة رش��د قرار 
دهند تا منتشر شود. او به بخشی در نشريه با عنوان 

معرفی آموزش وپرورش س��اير كش��ورها و آشنايی با 
مربيان بزرگ پيش دبستانی به منظور ارائة ايده هايشان 
اش��اره كرد و اين مطالب را الهام بخش و مؤثر در روند 

آموزشی دانس��ت. خانم مفيدی به اختصاص صفحه ای 
برای اوليا و مربيان اش��اره كرد و تأكي��د كرد كه در هر 
بخش اطالعات آموزشی منتقل می شود. او در بخشی  از 

صحبت های خود خواهان تحليل مطالب نش��ريه از سوی 
خوانندگان و به ويژه مربيان پيش دبس��تانی ش��د و گفت: 

»تحليل مطالب س��بب ايجاد فكر و ايدة جديد می ش��ود و 
انتظار ما اين است كه خوانندگان فصل نامة رشد مطالب آن را 
تحليل كنند و همچنين با ارائة مقاله های علمی كمك كننده به 

هيئت تحريرية فصل نامة رشد پيش دبستانی باشند.«

كــاهـش نــوآمـوزان دورة پيش دبستانی
كارشناس ارزيابی پيش دبستانی استان تهران اظهار داشت: 

»در دو س��ال گذش��ته 45 هزار نوآموز در شهرستان های استان 
تهران داش��ته ايم كه با رويكرد ايجاد شده از سال گذشته مبنی بر 

غيرانتفاعی بودن دورة پيش دبس��تانی اين تعداد به 30 و امسال به 
35 هزار نفر تقليل يافت«. مهدی حسينی تعداد مربيان ثبت شده و 
فعال در مراكز پيش دبستانی استان را 1700 نفر عنوان كرد و دربارة 

محتوای آموزشی در دورة پيش دبستانی گفت: »دو كتاب توسط استان 
تأليف ش��ده اس��ت كه تحت عنوان كتاب فصل در اختيار مراكز قرار 
می گيرد و همچنين كتاب قرآن رنگين كمان، تأليف آقای مسعود تهرانی 

فرجاد نيز به مراكز پيش دبستانی در استان ارائه می شود«.

پيش دبستانی دخترانة نيكان
مؤسس مركز پيش دبستانی دخترانه نيكان با بيان اينكه فضای مازاد 

مدرسه دولتی را اجاره كرده و پيش دبستانی مستقل ايجاد كرده ايم، گفت: 

»50 نوآموز در دو كالس در اين مركز پيش دبستانی تحت آموزش هستند«. سعيده 
صمدی، مدير و مؤسس پيش دبستانی نيكان برنامه های دورة پيش  دبستانی را منطبق 
با برنامه اس��تان و شامل آموزش قرآن، نقاشی، خالقيت، رياضی و علوم دانست. او با 
بيان اينكه در مراكز پيش دبس��تانی آموزش الفبا نداريم، علت آن را كاهش انگيزة 
دانش آموزان در كالس اول دبس��تان دانست. او تالش در دورة پيش دبستانی را باال 
ب��ردن خالقيت در نوآموزان عنوان كرد. صمدی با اش��اره به اينكه بچه ها از چهار 

س��الگی آموزش پذيرند و هم اكنون در كشورهای توسعه يافته آموزش 
ك��ودكان از س��نين كم ص��ورت می پذيرد، گفت: »در ش��رايطی كه 
هوشمندسازی مدارس در حال انجام است و كار كردن با كامپيوتر در 
مدارس معمول است، بهتر است شيوه های نوينی را برای آموزش و 

تربيت نوآموزان در پيش دبستانی به كار ببريم.«

مجوز تأسيس پيش دبستانی به مدیر مدرسه داده 
شود

فرش��ته عليخانی، مدير مدرس��ة ابتدايی دخترانه نيكان، 
جدايی پيش دبس��تان از دبس��تان را سبب بی نظمی دانست و 
گفت: »وقتی مجوز مدرس��ة پيش دبس��تانی به مدير مدرسه 
داده شود، احساس مسئوليت بيشتری وجود خواهد داشت و 
كارها منظم تر پيش خواهد رفت«. او گفت: »در سال گذشته، 
كه ادارة پيش دبس��تانی با مدير مدرسه بود، 300 نوآموز در 
مقطع پيش دبستانی و در نوبت بعد از ظهر داشتيم كه اين 

تعداد امسال به 50 نوآموز تقليل يافته است«.

پيش دبستانی هدایت
وجيهه صبحی كمال، مدير پيش دبستانی پسرانة 
هدايت اس��ت. او با بيان اينكه اي��ن مركز يك كالس 
پيش دبس��تانی با 28 دانش آموز دارد، از جمله نتايج 
منفی جدايی پيش دبس��تانی از آم��وزش ابتدايی را 

بازدید از مراكز پيش دبستانی در شهرری
 دیدار با مؤسسان ومربيان پيش دبستانی

ائلدار محمدزاده صدیق
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حقوق و مزايای مربيان عنوان كرد و گفت: »ش��اهد آن هس��تيم كه بيمة 
مربيان به موقع پرداخت نمی شود و مشكالتی را ايجاد كرده است.« او با بيان 
اينكه اگر پيش دبستانی از دبستان جدا نمی شد، كار منسجم تر انجام می شد، 
ادامه داد: »مزايای شغلی مربيان پيش دبستانی بايد حفظ شود. او تأكيد كرد 
كه آموزش نوآموزان براساس دستورالعمل ها انجام می شود و مشكلی در اين 

زمينه وجود ندارد.«

پيش دبستانی شوق و اميد را در نوآموزان ایجاد می كند
فرخنده مفيدی، سردبير فصل نامة رشد پيش دبستانی، هدف از اين بازديد 
را اطالع از وضعيت ارتباط مربيان با فصل نامة رشد پيش دبستانی عنوان كرد. او 
دربارة محتويات فصل نامة رشد پيش دبستانی گفت: »در تمام دنيا هدف گذاری ها 
و سياست های آموزشی با شناخت مخاطبان شكل می گيرد.« سردبير فصل نامة 
رشد پيش دبستانی با بيان اينكه دربارة پيش از دبستان، به حق، با مظلوميت هايی 
مواجه ش��ده ايم، ادامه داد: »ضرورت اطالع رسانی دربارة پيش از دبستان زودتر از 
اين بايد شكل می گرفت«. او گفت: »شايد در سطح آموزش وپرورش اين تنها مجلة 
تخصصی ای باشد كه از مجاری مورد تأييد وزارت آموزش وپرورش و سری مجالت 
رشد به دست مربيان می رسد.« او گفت: »كوشش گروه تحريريه اين است كه مطالب 
و موضوعات مورد نياز، با فراز و فرودهايی كه دارد، به نحوی آبرومندانه و ارزش��مند 
ارائه ش��ود«. اين استاد دانشگاه عالمه طباطبايی دربارة مربيان دورة پيش دبستانی 
گفت: »مربيان دورة پيش دبستانی كارگزاران امر تربيت در حساس ترين دوران رشد 
محسوب می شوند و نيازمند مطالعات فراوانی هستند«. او با بيان اينكه اطالعات بايد از 
مجاری درست و صحيحی به مخاطبين انتقال يابد، ادامه داد: »از جمله اهداف اساسی 
فصل نامة رش��د پيش دبس��تانی به روز كردن دانش مربيان و ارتقای س��طح اطالعات 
آن هاس��ت«. او گفت: »طبقه بندی موضوعات فصل نامة براس��اس نياز مربيان سرتاسر 
كش��ور است«. مفيدی دربارة انتش��ار مطالبی دربارة ساختار آموزشی پيش از دبستان 
گفت: »بايد ديد كه س��اختار آموزش پيش از دبستان در سند تحول كجاست و ما اين 
نوع آموزش ها را در چه مسيری بايد هدايت كنيم«. او با بيان اينكه دورة پيش دبستان 

غيراجباری اس��ت اما می تواند شوق و اميد ايجاد كند، 
اظهار داشت: »برگزاری اين دوره دلهره و بيم هايی هم 
دارد اما ش��وق و ذوق ايجاد ش��ده بيشتر است.« او با 
بيان اينكه هم اكنون دورة پيش از دبستان از جايگاه 
باالتری نسبت به س��ال های گذشته برخوردار شده 
است، توضيح داد: اين نگاه و جايگاه در خود مربيان 
است و تا دل شما قرص نباشد، نمی توانيد كسی را 

نگه داريد.«
مفيدی در بخشی از صحبت های خود، خطاب 
به مربيان دورة پيش از دبس��تان گفت: »بباليد به 
خودتان كه مربی كودكانی هستيد كه گاه و حتماً 
بهتر از بس��ياری از والدين می توانيد عمل كنيد؛ 
چرا كه هر لحظه با كودكانی هستيد كه بسياری 
از والدي��ن كه حتی خان��وادة به س��امان دارند، 
نمی توانند هر لحظه در كنار خانواده شان باشند 
و اين فرصتی برای شماست كه بتوانيد آن ها را 

بسازيد.«

در دورة پيش دبستانی حلقة انس و 
الفت با قرآن و اهل بيت را گره بزنيم

مس��عود تهرانی فرجاد، عضو تحريريه و 
مؤلف كتاب قرآن��ی رنگين كمان برای دورة 
پيش دبستانی نيز در اين جلسه گفت: رمز 
موفقيت در آموزش پيش دبس��تانی عالقه 
و انگيزه اس��ت و تنها از منظر يك ش��غل 
نگريس��تن راهگش��ا نخواهد بود. ايش��ان 
ب��ا طرح دو س��ؤال )آيا همة ك��ودكان با 
مادرانش��ان مأن��وس هس��تند؟ آيا همة 
كودكان به مادرانشان عالقه مند هستند؟( 
ادامه داد:»ممكن است كودک به مادرش 
عالقه مند باش��د، اما اي��ن رابطة مادر و 
فرزندی است كه س��بب انس ماندگار 
كودک با مادرش خواهد بود« او اولين 
الزم��ة كاری مربی پيش دبس��تانی را 
دوست داشتن كودكان دانست و گفت: 
»بايد به كارمان عالقه مند باش��يم و 
زمينه های انس ب��ه كودک را فراهم 
كنيم.« نيز با بيان اينكه بايد كودک 
را ب��رای خودش دوس��ت داش��ته 
باشيم، اظهار داشت: »نبايد تك تك 
ك��ودكان را از ن��گاه محبت آمي��ز 

خودمان مح��روم كنيم«. او گفت: 
»كالس پيش دبس��تانی نبايد فضا 
و كالس قهرمان پروری باش��د بلكه 
همة كودكان بايد احساس موفقيت 
كنند«. تهرانی فرجاد مهم ترين نكته 
را اين گونه عنوان كرد: »همه بايد خود 
را در خدمت قرآن بدانيم و اگر بتوانيم 
در دورة كودكی و پيش دبستانی حلقة 
انس و الفت را با قرآن و اهل بيت گره 
بزني��م«. او با بيان اينكه زمينه هايی را 
ايجاد می كني��م كه فط��رت كودكان 
ب��ه قرآن ميل پيدا می كن��د، ادامه داد: 
»درپيش دبس��تان بايد به دنبال اين بود 
كه فطرت بچه ها ب��ا قرآن انس و عالقه 
پيدا كند«  وی آخرين نكته را ايجاد شوق 
يادگيری و يادگرفتن در كودكان دانست 
و گف��ت: »بايد كاری كنيم كه كودكان از 
فضای پيش دبستانی لذت يادگيری ببرند.« 
او گف��ت: »بايد فضاي��ی را  ايجاد كنيم تا 
قب��ل از اينكه بچه ها به س��مت آموزش و 
مس��تقيم گويی بروند و يك سری اطالعات 
رد و بدل شود، شوق يادگيری در آن ها ايجاد 
كنيم، به ويژه در امور دينی عالقه به يادگيری 
ق��رآن را در آن ه��ا ايجاد كني��م.« تهرانی با 
بيان اينك��ه در فعاليت های پيش دبس��تانی 
بايد از مس��تقيم گويی پرهيز كنيم، ادامه داد: 
»فضای كالس پيش دبستانی نبايد به عباراتی 
مانند تكان نخور، بنشين، سخنرانی مستقيم، 
با شما هستم و حواست كجاست، بگذرد. بايد 
وقت كالس با شعرهای زيبا، بازی، قصه و بحث 
و گفت وگو و نقاش��ی بگ��ذرد«. او با بيان اينكه 
كالس پيش دبستانی بايد پويا باشد، گفت: »اگر 
اين موارد با هم آميخته ش��وند، آن موقع اس��ت 
كه كودک با شما انس می گيرد و به كالس شما 

عالقه مند می شود«.

تأثير نسخ تربيتی نيازمند زمان است
در پايان جلسه پرسش و پاسخ برگزار شد. خانم 
مفيدی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اينكه برخی از 
مطالب فصل نامة رشد نياز به امكانات سخت افزاری 
و نرم افزاری دارد كه در جامعه ما مهيا نيست، گفت: 

وقتی صحبت از امكانات آموزشی و چيدمان كالس ها می شود، بايد شرايط آن نيز مهيا باشد«. 
او در ادامه افزود: »يك فصل نامه يا مجله هرگز ادعای اين را ندارد كه دوای هر دردی است«. او 
با بيان اينكه نسخه های تربيتی همانند نسخه های پزشكی نيستند بلكه زمان برند توضيح داد: 
»نسخه های تربيتی را نمی شود برای همه پيچيد، علت آن نيز متفاوت بودن انسان ها با يكديگر 
است.« سردبير فصل نامة رشد پيش دبستانی آرايش منظم كالس را مؤثر بر يادگيری و روحية 
مربی دانست و توضيح داد: »پيام دهنده و پيام گيرنده تحت تأثير عوامل محيطی هستند«. او 
گفت: »اگر در مجله بحثی دربارة خالقيت و يا چيدمان وسايل صورت می گيرد، نشان دهندة 
جايگاه آرايش و نظم در يادگيری اس��ت و اينكه تا چه حد در ايجاد روحيه در مربی تأثير 
دارد«  او ادامه داد: »دانس��تن اينكه عوامل خالقيت چيس��ت، سبب خواهد شد كه بدانيم 
چگونه ناخواسته به كشتن خالقيت كمك می كنيم و يا اينكه بدانيم شش سال اول زندگی 
س��ال هايی هستند كه اگر ايجاد خالقيت نكنيم، ديگر دير شده است«. خانم مفيدی 48 
صفحة فصل نامة رشد پيش دبستانی را تلنگرهايی دانست كه يك سری اطالعات را انتقال 

می دهد و چون نسخ تربيتی، نسخ فرموله نيستند، برای همه يكسان عمل نخواهد كرد.
در ادامة جلسه يكی از شركت كنندگان خواهان آموزش مفاهيم و معرفی كتاب های 
كاربردی در مجله ش��د. سردبير فصل نامة رش��د پيش دبستانی توضيح داد: »مقاله های 
منتشر شده در مجله به طور مستقل ارائه دهندة اطالعاتی هستند كه كهنه نمی شوند«. او 
استقبال از فصل نامة رشد پيش دبستانی را باعث مباهات آموزش وپرورش دانست و گفت: 
»اين فصل نامة توانس��ته است در مدت كوتاهی جايگاه خود را در سرتاسر كشور پيدا 
كند و مخاطبان فراوانی داشته باشد«. مفيدی همچنين دربارة معرفی كتاب گفت: »در 
اين بخش سعی شده است كتاب های جديد تأليف و يا ترجمه شده در حوزة كودک و 
نوجوان معرفی شود«. او همچنين به صفحة دل نوشته ها اشاره كرد و گفت: »به دليل 
اينكه قصد انتقا ل تجربه ها، خاطرات و نوآوری های ذهنی مربيان پيش دبس��تانی را 
داريم، از تمام مربی ها تقاضا می كنم كه مطالب مرتبط را به اين صفحه ارسال كنند«.

برنامة بازديد از مراكز پيش دبستانی شهرری كه از ساعت 8 صبح شروع شده 
بود، با همراهی مربيان پيش دبستانی شهرری ادامه يافت و در ساعت 16 به پايان 

رسيد.   
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  چكيده
اين پژوهش به پيش��نهاد معاونت آموزش ابتدايی وزارت آموزش وپرورش در آبان 1391 برای 
بررس��ی ميزان انطباق برنامه های مؤسس��ات قرآنی با راهنمای برنامة درسی پيش دبستان، مصوب 
شورای عالی آموزش وپرورش، انجام شده است. بدين منظور از ميان 59 مركز قرآنی شناسايی شده، 
9 مركز انتخاب و از هر مركز نيز دو مؤسسه پسرانه و دخترانه انتخاب شد كه جمعاً 18 مؤسسة قرآنی 

را تشكيل می دادند.
به طور كلی نتايج پژوهش حاكی از آن اس��ت كه مالک های »اصول حاكم«، »اهداف«، »محتوای 
برنامه«، »روش های ياددهی - يادگيری« و همچنين مالک های »شيوه های ارزشيابی« مراكز و مؤسسات 
قرآنی در بخش های )دورة يك ساله( انس با قرآن و آموزش زبان فارسی در مناطق دوزبانة تحت پوشش 
اين طرح، از منظر انطباق با برنامه و فعاليت های مورد نظر در دورة پيش دبس��تان، مصوب ش��ورای عالی 
آموزش وپرورش، در حد »متوسط«1 همخوانی دارند اما مالک های »رويكرد برنامه« و »ويژگی های نيروی 

انسانی« در حد »خوب« همخوانی دارند.

  بيان مسئله و ضرورت پژوهش
براساس بند 5 اساسنامة دورة پيش دبستان، مصوب جلسه 699 - مورخ 1382/7/28، فعاليت های اين 
دوره اعم از توليد محتوا و انتخاب فعاليت های ياددهی - يادگيری بايد به صورت غيرمتمركز و با مشاركت 
مردم و نهادهای غيردولتی اجرا شود. از سويی، به منظور ايجاد هماهنگی و همسويی فعاليت های مزبور با 
نظام رسمی آموزش وپرورش، وزارت آموزش وپرورش موظف است بر اجرای صحيح مفاد اين مصوبه در همة 
مراكز پيش دبستانی نظارت و گزارش عملكرد آن را به صورت دو ساله به شورای عالی  آموزش وپرورش ارائه 
كند )راهنمای برنامة درسی دورة پيش دبستانی مصوب شورای عالی 1388: 2(. بنابراين، اين پژوهش برای 
بررسی ميزان انطباق برنامه های مؤسسات قرآن با راهنمای برنامة درسی پيش دبستان، مصوب شورای عالی 

آموزش وپرورش، انجام شد.

  هدف اصلی پژوهش
بررسی برنامة مؤسسات قرآنی از منظر انطباق با راهنمای برنامة درسی پيش دبستان مصوب شورای 

عالی آموزش وپرورش

  سؤال اصلی پژوهش
آيا برنامة مؤسسات قرآنی با اصول و چارچوب راهنمای برنامة درسی پيش دبستان، مصوب شورای 

عالی آموزش وپرورش، مطابقت دارد؟

  ابزارهای جمع آوری اطالعات
الف: فرم ثبت مشاهده 

ب: پرسش نامه  
برای جمع آوری داده ها و پاس��خ گويی 
به سؤاالت پژوهش، هشت فرم مشاهده و 
سه نوع شاخص تحليل محتوا برای بررسی 
اسناد و برنامه های مكتوب مؤسسات قرآنی، 
سه نوع پرس��ش نامة نظرخواهی از مربيان 
و مديران مراكز برای بررس��ی فعاليت های 
آموزشی مؤسسات قرآنی استفاده شد. هر 
يك از اين ابزارها ش��امل چند خرده سؤال 
بسته يا باز برگرفته از برنامة درسی مصوب 
بود كه همراه با ابزارهای ديگر با مشاركت 
صاحب نظران، كارشناس��ان، برنامه ريزان و 
همچنين با نظارت ناظر محترم، بعد از طی 
اجرای آزمايشی، اصالح و بعد از تأييد روايی 
و اعتبار آن ها به اجرا درآمد. برای تجزيه و 
تحليل داده های حاصل از پرسش نامه ها نيز 

از آمار توصيفی استفاده شد.

و  آمـاری  نمونـة  و  جامعـه   
روش های نمونه گيری

از مي��ان 59 مركز قرآنی شناس��ايی 
ش��ده، برای انج��ام مش��اهدات ميدانی، از 
ميان اس��تان هايی كه ب��ا معيارهای مورد 
نظر مطابقت داش��تند استان های خراسان 
رضوی، ق��م، ته��ران و آذربايج��ان غربی 
)ب��رای اجرای برنام��ة زبان آموزی كودكان 
پيش دبس��تانی مناطق دوزبانه( انتخاب و 

پس از تقسيم مراكز اين استان ها به چهار 
منطقة جغرافيايی ش��مال، جنوب، غرب و 
ش��رق در هر منطقه به ط��ور تصادفی يك 
مؤسس��ة قرآنی با دو كالس برای بررس��ی 
و مش��اهده انتخاب شدند )در مجموع 18 

مؤسسة قرآنی و 36 كالس(.

  مراحل انجام پژوهش
الـف. شناس��ايی، احصا و طبقه بندی 
مؤسس��ات و مراكز آموزش قرآنی براساس 
فرمت نمونه گي��ری طرح ك��ه اوالً، دارای 
وسعت و فراگيری به لحاظ حوزة عملكرد و 
تعداد دانش آموزان تحت پوشش می باشند و 
ثانياً، به لحاظ عملكرد كيفی در بين والدين 

از شهرت برخوردارند.
ب. تعيين معيار و مالک هايی برای تهية 
ابزارها در بررسی و مقايسة محتوا يا اسناد 
مكتوب و مشاهدة عملكرد برنامة مؤسسات 
قرآنی با سند و معيار و مالک های مصوب 
دورة پيش دبس��تان با كمك متخصصان 
حوزة برنامه ريزی درسی برای تحليل عناصر 
برنامه های مصوب و اجرايی با بهره گيری از 

شاخص های تعيين شده.
ج. انتخ��اب دو مركز به عن��وان مراكز 
بررسی آزمايش��ی پژوهش با هدف اصالح 
ابزارها و روش ها برای تعميم تجارب تحقيق 
و روش مطالعه به ساير مراكز آموزش قرآنی 

تحت پوشش طرح.
د. انتخاب مراك��ز نمونه برای مطالعه 
)تعداد 18 مؤسسه از 9 مركز، از استان های 
منتخب( به منظور دريافت اسناد و مدارک، 
مش��اهدة عملكرد و ارزيابی آن ها از حيث 
مطابقت با برنامة مصوب و توزيع پرسش نامه 

در بين اعضای جامعة مورد مطالعة طرح.
ه. مراجعه به استان ها، دريافت اسناد، 
اجرای مرحل��ة تطبيق اس��ناد و مدارک، 
مشاهدة عملكرد آموزشی، تكميل فرم های 
مش��اهداتی توس��ط ارزش ياب��ان و توزيع 

پرسش نامه ها.
و. اس��تخراج داده ها از اسناد مكتوب، 

فرم های مش��اهداتی و پرسش نامه ها و قضاوت كيفی بر اساس معيار 
و مالک های مورد نظر.

ز. بررسی انطباق اسناد و برنامة اجرايی مؤسسات قرآنی با برنامة مصوب 
و تحليل علل انطباق و يا شكاف بين اين دو با استفاده از اسناد مكتوب، نظرات 

ارزش يابان و داده های حاصل از پرسش نامه ها.
ح. تجزيه و تحليل داده ها - تنظيم گزارش نهايی.

  در نتيجـه، از مجموع 770 مالک های مصوب شـورای عالی 
ارزیابی شده:

- برنامة دورة يك س��اله ش��امل 474 مالک مصوب بوده كه از اين تعداد 171 
مالک در حد »انطباق خوب« مورد توجه قرار گرفته است )انطباق با برنامه مصوب 

در حد 36 درصد و ميزان فاصله در حدود 64 درصد است(.
- برنامة انس با قرآن كريم شامل 195 مالک مصوب بوده كه از اين تعداد 132 
مالک در حد »انطباق خوب« مورد توجه قرار گرفته است )انطباق با برنامه مصوب در 

حد 68 درصد و ميزان فاصله در حدود 32 درصد است(.
- برنامة مناطق دو زبانه شامل 195 مالک مصوب بوده كه از اين تعداد 16 مالک در 

حد »انطباق كم« مورد توجه گرفته است )انطباق با برنامه مصوب در حد 16 درصد و ميزان 
فاصله در حدود 84 درصد است(.

در مجموع، از 770 مالک مصوب 319 مالک در حد »انطباق خوب« مورد توجه قرار گرفته 
است )انطباق با برنامه مصوب در حد 41 درصد و ميزان فاصله در حدود 59 درصد است(.

  نتيجه گيری كلی
برنامه و فعاليت های مراكز و مؤسس��ات آموزش قرآنی تحت پوشش اين طرح از منظر انطباق با 

مالک های برنامة پيش دبس��تانی مصوب شورای عالی آموزش وپرورش، به طور كلی در حد »متوسط« 
ارزيابی شد.

  پيشنهادها
 از آنجا كه متوليان مراكز و مؤسس��ات آموزش قرآن در س��طح كش��ور متعددند و از س��ويی اكثر 
برنامه های اين مراكز با برنامة مصوب آموزش وپرورش در حد متوسط همخوانی دارند، پيشنهاد می شود 
فعاليت های برنامه ريزی درسی مراكز و مؤسسات قرآنی در سراسر كشور زير نظر مديريت واحدی )ترجيحاً 
آموزش وپرورش( فعاليت كنند. در اين راستا، ضمن نظارت های مستمر در طول سال، الزم است كارنامة 
فعاليت های اين مؤسسات قرآنی با توجه به معيارهای اعالم شده، كه مبتنی بر راهنمای برنامة مصوب 

شورای عالی می باشد، ارزيابی شوند.
 پيش��نهاد می شود براساس مالک های مصوب برنامة پيش دبستان، برنامه هايی توسط وزارت 
آموزش وپرورش به عنوان الگو، توليد شود و در اختيار مراكز و مؤسسات قرآنی قرار گيرد اما الزم است 

استان ها اين برنامه ها را براساس واقعيت های اجرايی و توانايی های مخاطبان و نيز با در نظر گرفتن 
بافت بومی و فرهنگی مناطق تعديل كنند.

 برنامه های مراكز و مؤسس��ات آموزش قرآنی در سطح كشور با هدف ايجاد نشاط و 
برانگيختن شادی های كودكانه تدوين شوند و از طراحی برنامه هايی كه كودكان را تحت 

فشار روانی قرار می دهند و يا باالتر از توان كودک هستند، پرهيز شود.
 كلي��ة مديران و مربيان مراكز و مؤسس��ات آم��وزش قرآنی از طريق 

برنامة مؤسسات قرآنی از منظر 
راهنمای برنامة درسی پيش دبستان 

مجری طرح پژوهشی: مهدی مروجی
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دوره ه��ای ضمن خدم��ت )كوتاه م��دت در طول 
سال و تابس��تان ها( با آيين نامه ها و برنامه های مصوب 

پيش دبستان آشنا شوند.
 برای جلوگيری از آموزش حروف الفبا، با لحن عربی 

در مراكز و مؤسس��ات آموزش قرآنی سراسر كشور مقدماتی 
فراهم شود؛ زيرا اكثر مشاهده گران طرح اعالم كرده اند كه:

- معلمان پاي��ة اول ابتدايی اظهار می دارند كه با توجه به 
تع��داد دانش آموزانی كه اين گونه آموزش ها را دريافت كرده اند، 

آموزش حروف الفبا خيلی مشكل است.
- آموزش حروف الفبا در بيش��تر مؤسس��ات قرآنی مانند 
كتاب »بخوانيم« در پاية اول ابتدايی، نوعی دخالت در اهداف و 

محتوای برنامة درسی دورة ابتدايی است.
- اي��ن ن��وع كالس ه��ا برای ك��ودک جذابيت ن��دارد؛ 
به طوری كه اين مس��ئله شادی و نش��اط كودكانه را از آنان 

سلب كرده است.
 ب��ا اختصاص بودجه، از برنامه و فعاليت های قرآنی 

مراكز و مؤسسات قرآنی حمايت شود.
 از طري��ق برگزاری همايش ها و... زمينه های الزم 
برای تبادل تجربيات مديران و مربيان مؤسسات قرآنی 

فراهم شود.
 ب��رای ارتقای كمی و كيفی مؤسس��ات قرآنی 

برنامه ريزی شود.
 در طراحی فضای آموزشی متناسب با برنامه و نياز 

كودكان در مراكز و مؤسسات قرآنی توجه جدی به عمل آيد.
 برای تشخيص ميزان تأثير آموزش های پيش دبستانی 
در دورة ابتدايی از آموزگاران اين دوره نظرسنجی به عمل آيد.

 به دليل اينكه برنامة مصوب پيش دبستانی شورای عالی 
در موارد زيادی آرمان گرايانه بوده است و از واقعيت های اجرايی 
)با توجه به تنوع خرده فرهنگ ه��ا و برخوردار و يا محروم بودن 
استان ها( فاصله دارد، پيشنهاد می شود اين برنامه مجدداً بازنگری 
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منبع
1. راهنمای برنامة درسی دورة پیش دبستانی مصوب شورای عالی 

سيدغالمرضا فلسفیآموزش وپرورش، 1387.
دانشجوی كارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی 

كليد واژه ها: 
جنسيت، مهارت های 

زبانی، روابط اجتماعی

هنگام��ی كه در دهة 
پنجاه تب تلويزيون همه جا 
را فرا گرفت، بس��ياري از 
م��ردم نگران ش��دند كه 
اين جعبة جادويی  مبادا 
ج��اي كت��اب و درس را 
بگي��رد، خانواده ها ديگر 
با ه��م ح��رف نزنند و 
اف��راد مص��رف كنندة 
برنامه ها شوند  منفعل 
و نتوانن��د خودش��ان 
س��رگرمي  موجبات 
خود را فراهم سازند. 
بعضي از مفس��ران 
اجتماعي معتقدند 
كه در حال حاضر 
وض��ع به همين 
اس��ت.  منوال 
ديگر  بعضي 
معتقدن��د 

ك��ه 

آن به شهرش��ان پرخاش��گرتر شدند. 
به نظر مي رسد تماش��اي تلويزيون باعث 
افزايش پرخاشگري آنان ش��ده باشد. در 
مورد جنسيت نيز تماشای تلويزيون عقايد 
كليشه ای را بيشتر كرد. البته ممكن است 
اين تفاوت تا حدودي ناشي از نوظهور بودن 
اين پديده بوده باش��د. تماشاي تلويزيون 
دس��ت كم در س��ال هاي اولية مدرس��ه 
در مهارت هاي خوان��دن تداخل مي كند. 
كودكان نمونه شهر بدون تلويزيون بريتانيا 
در مقايسه با ساير كودكان در آزمون هاي 
خوان��دن عملكردي بهتر داش��تند ولي با 
ورود تلويزيون به شهرش��ان عملكردشان 
ضعيف تر شد. شايد باز هم بتوان دليل آن 
را جديد بودن اين پديده دانست؛ تأثيري 

كه ممكن است پايدار نباشد.
البته كودكان آمريكايي كه با تلويزيون 
بزرگ مي شوند، به ميزان افزايش تماشاي 
تلويزي��ون در خواندن ضعيف مي ش��وند؛ 
حت��ي وقت��ي كه عام��ل ه��وش در اين 
ميان كنترل ش��ده باشد. ظاهر امر چنين 
مي نمايد كه اين وس��يله جاي خواندن را 

براي بسياري از كودكان مي گيرد. 

آیا تلویزیون كودكان را تنبل 
مي كند؟ 

از آنج��ا كه ك��ودكان به طور معمول 
تلويزيون را بيش��تر در مقام يك وس��يلة 

سرگرمي تماشا مي كنند و 

موقعيتي 
استراحت،  براي 

تالش ذهني بس��يار 
كمي صرف آن مي دارند 

)س��الومون، 1983(. البته 
آن��ان درياف��ت كنندگاني 
منفعل نيستند و از سنين 
خردس��الي در مورد اينكه 
چه ببينند و چگونه تماشا 
كنند ب��ه خود حق انتخاب 
مي دهن��د. توج��ه آن ها از 
طريق ح��ركات تند و زندة 
تصاوير متحرک كه شامل 
حيله هاي سمعي و بصري 
اما  اس��ت جلب مي ش��ود 
جلوه هاي توليد به  تنهايي 
ب��راي جل��ب عالق��ة آنان 
كافي نيس��ت )هوس��تون 
آن��ان   )1983 راي��ت،  و 
ب��ه مضمون هاي��ي توجه 
مي كنند ك��ه آن را درک 
نمايند )آندرسون و لورچ، 
برايش��ان  و   )1983

جال��ب و خن��ده آور 
)زيلي��ن،  باش��د 

 ، م��ز يليا و

تلویزیون، رسانة محبوب كودكان!

تلويزيون تأثير بس��يار كمي داش��ته ولي 
گروه��ي ه��م مي گوين��د ك��ه تأثيرهاي 
مثب��ت آن كم كم معلوم مي ش��ود. تعبير 
دكتر پاسـبک از تلويزيون چنين است: 
»بهترين و بدترين چيز ها«. او معتقد است 
در صورتي كه از اين وس��يله به درس��تي 
استفاده ش��ود، ارائه كنندة روش تربيتي 
مناس��ب در روند ارتقا ی س��طح آگاهي و 
مهارت اس��ت و در واق��ع، مكمل آموزش 
معلم يا مطالعه است، در غير اين صورت با 
وارد كردن افكار غلط و منحرف باعث تنزل 

فرد در تمامي زمينه ها مي شود.
از آنجا كه تلويزي��ون به محض ورود 
همه جا را فرا گرفت، امكان چنداني براي 
مقايس��ة دو گروه، ك��ه از هر لحاظ به هم 
ش��باهت داش��ته ولي يك��ي از آن دو به 
تلويزيون دسترس��ي نداشته باشد، فراهم 

نشد.
ك��ه  بريتاني��ا  ش��هرهاي  از  يك��ي 
تلويزيون نداش��ت با شهري كه فقط يك 
كانال تلويزيوني و ش��هري كه س��ه كانال 
تلويزيوني داش��ت مطالعه و مقايسه شد. 
در آغاز مطالعه و بررسي تغييرات، در شهر 
بدون تلويزي��ون پس از دريافت تأثيرهاي 
احتمال��ي آن در رفت��ار پرخاش��گرانه و 
قالب هاي جنس��يتي بررسي شد. ابتدا در 
ميزان پرخاشگري كودكان در زمين بازي 
مدرس��ه تفاوتي ديده نش��د ولي كودكان 
ش��هرهاي ب��دون تلويزيون بع��د از ورود 
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مي بينند درک نمي كنند؛ زيرا مهارت هاي 
ش��ناختي آنان براي درک داس��تان هاي 
پيچي��ده هنوز به طور كامل رش��د نكرده 
اس��ت. كودكان خردس��ال در تش��خيص 
مضمون مه��م و اصلي از موضوع هايي كه 
در حاش��ية موضوع اصلي است ناتوان اند، 
بنابر اي��ن، نمي توانند داس��تان را پيگيري 
كنند. ل��ذا نمي توانند عناصر مختلف يك 
داس��تان را به هم ربط دهن��د. هر يك از 
اين توانايي هاي شناختي به تدريج در طول 
سال هاي مدرس��ه رشد مي كند. بنابر اين 
كودكان در س��ال هاي كودكي نمي توانند 
پيام هايي را كه بزرگ ساالن از برنامه هاي 
تلويزيوني مي گيرند دريافت دارند، حتي 
رش��د ش��ناختي كودكان در درک آن ها 
از آگهي هاي تبليغاتي نقشي مهم دارد. 
هر چند آن ها از س��ه يا چهار س��الگي 
مي توانن��د آگهي هاي تبليغات��ي را از 

برنامه هاي تلويزيوني تشخيص دهند.
درمجموع با توجه به اينكه بسياري 
از والدين تلويزيون را يك وس��يله تنوعي 
مضر مي دانند، بايد اذعان داشت كه يكي از 
عوامل مهم اجتماعي كردن كودكان و مؤثر 
در رشد ش��ناختي آن ها تلويزيون است، 
حتي زماني كه كودک آن را تنها در مقام 
يك وس��يلة سرگرم كننده تماشا مي كند 
كه در اغلب مواقع نيز چنين اس��ت، باز از 
آن مي آموزد. اين روند نظاره گري كودكان 
بر تلويزيون از خردس��الي آغاز مي ش��ود. 
بسياري از والدين گزارش داده اند كه اين 
وسيله بچه هايشان را ساكت نگاه مي دارد. 
كودكان شش ماهه وقتي تصوير تلويزيون 
خراب مي ش��ود، گريه سر مي دهند و اين 
بدان معناس��ت كه به محرک هايي كه از 
س��وي اين جعبة جادويي ايجاد مي شود 
توج��ه مي كنن��د )هولن ب��ك، اس��البي، 
1979(. در ح��دود 2 ت��ا 2/5 س��الگي 
كودكان به برنامه ه��اي تلويزيوني به طور 
پيگير توجه مي كنن��د و چنين مي نمايد 
كه از وقايع و آدم هايي كه تصويرش��ان را 

مي بينند، آگاهي دارند. كودكان در 4 تا 5 
س��الگي به طور متوسط هر روز بيش از دو 
ساعت تلويزيون تماشا مي كنند. اين ميزان 
ت��ا اواخر دوران كودكي افزايش يافته و در 

دوران نوجواني قدري كاهش مي يابد.

جایگاه تلویزیون در ميان كودكان
علت محبوبيت ف��راوان تلويزيون در 
ميان كودكان در مقابل ديگر وسايل ارتباط 
جمعي چيست؟ كودک غالباً تمام توجهي 
را كه انتظار دارد، از والدين دريافت نمي كند 
و تلويزيون وسيله اي است كه مي تواند آن 
را دس��ت كاري كند و عمالً عهده دار نوعي 
وظيفة جبراني و جانشيني است. كودک با 
بعضي از چهره هاي تلويزيوني خو مي گيرد 
و اين چهره ها برايش نوعي هم بازي به شمار 
مي آيند. در 6 تا 7 س��الگي اين وابستگي 

كاهش مي يابد.
از جه��ت ديگر تلويزيون مش��اركت 
زيادي در اجتماعي ك��ردن كودک دارد و 
بديهي است كه تأثير يك برنامة معين بر 
كودكان و بزرگ ساالن به يك نحو نخواهد 
بود. تلويزيون به كودكان كمك مي كند تا 
تجربيات خاص خود را بهتر درک كنند و 
تحت سيطرة خويش درآورند و طي روندي 
خاص به آنان امكان مي دهد احساس خود 
را توجي��ه كنند و تا حدودي فش��ارهاي 

موجود را بيرون بريزند.
دني��اي تلويزيون دنيايي اس��ت بس 
ش��گرف كه تمامي ك��ودكان از بيس��ت 
ماهگي به سوي آن جلب و بدان عالقه مند 
مي ش��وند. كودكان تا دو س��الگي قادر به 
دنبال نم��ودن يك داس��تان تلويزيوني و 
درک رابطة تصاوير آن با يكديگر نيستند 
و ضمن تماشاي تلويزيون تنها توجهشان 
ب��ه موجوداتي جلب مي ش��ود كه قادر به 
شناخت آنان اند. كودكان ديگر و حيوانات 
را بيش��تر مي پس��ندند، نام آن ها را تكرار 
مي كنند و به س��وي شخصي كه در كنار 
آن هاس��ت بر مي گردند تا از صحت درک 

خود اطمينان يابند و از اين بابت خوشحال 
مي ش��وند. انس��ان هايي كه در تلويزيون 
ظاهر مي شوند، گاه به جاي كساني گرفته 
مي ش��وند كه با كودكان محش��ورند. پس 
ك��ودک از اين طريق فرص��ت مي يابد تا 
دنياي خود را بيشتر مورد مداقه قرار دهد. 
تصاويري را مي جويد كه با آنچه مي شناسد 
نزديك است و از اين راه دانسته هاي خود 
را به محك آزمايش مي نهد. بين دو و سه 
سالگي عالقه به حيوانات، كودكان ديگر و 
افراد نزديك و آشنا ادامه مي يابد اما بيش 
از پيش حركت اس��ت كه او را مجذوب و 
شيفتة خود مي سازد. كودكان در حركت 
عناص��ري مي يابند كه تحليل آنان را قوام 
مي بخشد، مي توانند داستان هاي ساده را 
بفهمند و حتي به خاطر بس��پارند. بعضي 
از تصاوي��ر را با موجودات واقعي يكس��ان 
مي پندارن��د ام��ا در بازي ه��اي خ��ود از 
آن ها الهام مي گيرن��د. برنامه اي را ترجيح 
مي دهند و آن را در بين ديگر برنامه ها باز 
مي شناسند. همچنين بين برنامه هايي كه 
آنان را جلب نمي كند و برنامة مورد عالقه 
خود دس��ت به انتخ��اب مي زنند. نه فقط 
برنامه هاي خاص خود را مي پسندند بلكه 
برنامه هاي مربوط به بزرگ ساالن با مفاهيم 
خانوادگي را نيز دوس��ت دارند. تبليغات با 
توجه به حركت دروني خود آن ها را جلب 
مي كند بنابراين، در اين مرحله از زندگي 
تلويزيون دنياي خيال كودک را مي گسترد 
و آن را ب��ا واقعيت هاي منطبق با تمايالت 

پيوند مي زند.
بين دو تا سه سالگي كودک با روشن 
و خاموش كردن و تغيير برنامه تلويزيوني 
تس��لط خود را بر اين دني��اي پر تحرک و 
جادويي به اثبات مي رس��اند. از محبوبيت 
قهرمانان با صورت انساني در بين كودكان 
كمتر از چهار سال چنين بر مي آيد كه بعد 
از اين سن قهرماني با صورت كامالً انساني 
ب��ر بازيگران نيمه انس��اني و نيمه حيواني 
درگي��ر در حوادث ارجح اس��ت. در حدود 

چهار سالگي توجه كودک به داستان هايي 
طوالني تر معطوف مي شود. حوادث اصلي 
اين داس��تان ها اگر ساده باش��ند، برايش 
قابل درک اس��ت و نقش هاي قابل اجرا را 
مورد تقليد قرار مي ده��د. بر خالف دو تا 
س��ه س��الگي، كودكان در اين سن كمتر 
سؤال مي كنند. زيرا از قضاوت خاص خود 
اطمينان دارن��د و بين دني��اي تلويزيون 
و واقعي��ت تماي��ز قائل اند؛ ه��ر چند كه 
در م��واردي اين ه��ر دو را به هم نزديك 
مي س��ازند. ش��ايد بتوان گفت كه كودک 
چهار ساله به ساده ترين وجه قابل تسخير 
است. بين چهار و پنج سالگي كنجكاوي او 
افزايش مي يابد و آشكارا درصدد شناخت 
بهتر زندگي بزرگ س��االن بر مي آيد. بدين 
ترتي��ب، در خالل پنج س��ال اول زندگي 
ش��خصيت كودک با اين وسيله به سوي 
آين��ده اي خ��اص س��وق مي يابد. تا س��ه 
سالگي اين وسيله تنها به تكميل عناصري 
مي پ��ردازد كه محي��ط اجتماعي نزديك 
كودک را تشكيل مي دهد. سپس تلويزيون 
در فرايند اجتماعي شدن او مؤثر مي افتد 
و شايد از اين طريق ادراک »من« و »غير 
من« را تحريف مي نمايد و اين امر چنانچه 
كودک مدت زي��ادي را در برابر تلويزيون 
بگذراند، ت��ا چهار و پنج س��الگي ابعادي 
گسترده می يابد و افكاري پيگير و رنج آور 
پديد مي آورد. در بين كودكان، به خصوص 
در س��ه تا شش س��الگي، تماشاي ممتد 
تلويزيون موجب��ات پيدايش نيازي خاص 
به تصاوير ثاب��ت را فراهم مي آورد. كودک 
بر آهنگ اش��يايي كه در برابر چشمانش 
قرار دارند، مسلط است؛ در صورتي كه گذر 
تصاوير بر صفحه تلويزيون چنين امكاني را 

فراهم نمي آورد.
تلويزيون و برنامه هايش بايد در جايگاه 
مكمل نتايج حاصل از مدرسه به كار گرفته 
شوند و نه به عنوان رقيب آن. عالوه بر اين، 
بايد هدف نهايي استفاده از تلويزيون براي 
كودكان، به خصوص در س��نين مدرسه، 

ناكامي  كاه��ش 
بي��ن  در  تحصيل��ي 

گروه هاي متعلق به قشرهاي 
پايين جامعه ب��ه لحاظ فرهنگي 

باش��د. در بررس��ي ها نقش تلويزيون 
در جاي��گاه عام��ل موفقيت زا ي��ا ناكام 

كنندة تحصيلي حكايت از اثر ناچيز آن بر 
ك��ودكان دارد. كاميابي تحصيلي كودكان 
داراي تلويزيون و فاقد آن در خانه يكسان 
است با اين همه، به نظرمي رسد نونهاالن 
و ك��ودكان با هوش بهر كمتر با داش��تن 
تلويزيون از كاميابي تحصيلي بيش��تري 
برخوردارن��د؛ در حالي كه هوش��مندان از 
اين نظر زياني مختصر مي بينند. البته به 
طور متوس��ط هر قدر ك��ودک باهوش تر 
باش��د، كمتر تلويزيون تماشا مي كند. در 
پايان بايد تصريح نمود كه طبق تحقيقات 
ش��رام - اليل و پاركر، تلويزيون به خودي 
خود نه خوب است نه بد. مهم بينندگان، 
شخصيت و محيط آن هاست. به طور كلي، 
زماني تأثير اخالق��ي و رواني تلويزيون بر 
كودكان مخرب است كه كودک از مربيان 
خود نظام ارزشي خاصي را كه هادي افكار 
و قضاوت ه��اي او در چارچوب هنجارهاي 

اجتماعي است، دريافت نكرده باشد.

منابع
1. س��ورین، تان��كارد، ورنر جي و جیم��ز دبلیو؛ 
نظریه ه��اي ارتباط��ات، ترجمة علیرض��ا دهقان. 

دانشگاه تهران، 1388  
2. ج��اوت، گارث؛ ادانل، ویكتوری��ا؛ تبلیغات و 
اقن��اع ترجمة حس��ین افخمي. همش��هري تهران، 

.1390
3. کازن��و، ژان؛ جامعه شناس��ي وس��ایل ارتباط 
جمعي، ترجمة باقر ساروخاني و منوچهر محسني. 

اطالعات، تهران، 1373.
4. هن��ري ماس��ن، پ��اول و دیگ��ران، رش��د و 

ش��خصیت کودك، ترجمة مهش��ید یاسایي، 
نشر مرکز، تهران، 1370.

5. اتكینسون- هلیگارد، زمینة 
روان شناسي، ترجمة گروه 

مترجمان، رشد، تهران، 
.1373

ن��ت،  برا
بونيت��ون، وول��ف، 

 .)1980
برنامه هاي  اين گم��ان ك��ه 
تلويزي��ون بر همة ك��ودكان تأثيري 
اس��ت.  س��اده انگاري  دارد،  يكس��ان 
ك��ودكان مي توانند از تلويزيون هم رفتار 
جامعه پسند و هم پرخاشگرانه بياموزند. در 
عين حال دربارة روابط و رفتار اجتماعي از 
اين وسيله آگاهي كسب كنند. زندگي پر 

ماجراي آدم ها در تلويزيون براي كودكان 
جالب است و بعضي از كودكان مي گويند 
ك��ه از ماجراهاي��ي ك��ه در تلويزي��ون 
مي بينند، بيش��تر از زندگ��ي روزمره با 
والدينش��ان چيز ي��اد مي گيرند )كوم 
اس��تاک، كويي، 1978(. آنچه آن ها 
مي آموزند تا حدودي به سطح درک 

شناختي شان بستگي دارد.
كودكان بسياري از برنامه هايي 
را ك��ه ب��راي آن ه��ا طرح ريزي 
شده اس��ت، تماش��ا مي كنند 
ولي غالب آنچ��ه را مي بينند 
ب��راي بزرگ س��االن تهيه و 
تنظي��م ش��ده اس��ت. به 
مضمون  معم��ول،  طور 
داستان ها، شخصيت ها 
و موقعيت ه��ا براي 
آن ها ناآشناست 
را  آنچ��ه  و 

 
والدیـن مي تواننـد وقایع تلویزیـون را 
بـراي كـودكان تعبيـر و تفسـير كنند. 

همچنين فعاليت هایي را هدایت كنند كه 
در آن كودكان مضمون هاي جامعه پسـند 

برنامه هاي تلویزیوني را تمرین كنند
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اشاره
وقتی رفتار زش��تی از فرزندانتان س��ر 
می زند، بی ش��ك اولين س��ؤالی كه مطرح 
می ش��ود اين اس��ت كه فرزندم اي��ن را از 
كجا ياد گرفته است. غافل از آنكه كودكان 
لوح های سفيدی در دستان والدين هستند 
و اين ما هس��تيم كه با رفتار و تربيت خود 
ش��خصيت كودكان را ش��كل می دهيم. از 
اين رو، در برخورد با ناهنجاری های رفتاری 
كودكان، اولين س��ؤال بايد اين باش��د كه 
كجای رفتار ما اشتباه بوده كه كودكمان از 

آن الگوبرداری كرده است.

كليدواژه ها: تربيت، مسئوليت، دروغ

اين روزها كم نيستند كودكانی كه به 
سبب تربيت غلط والدين آن چنان بدرفتار 
ش��ده اند كه خودخواه��ی و خودرأيی را از 
همين س��نين به راحتی می توان در آن ها 
ديد. همة والدين فرزندان خود را دوس��ت 
دارند و همه چيز را برای آن ها می خواهند 
كه در هر حال هزينه بر است. پدر و مادرهای 
زيادی هس��تند كه با محبت افراطی باعث 
لوس شدن فرزند می شوند. در اين صورت، 
بچه ها با وجود همة داشته هايشان خوشحال 
و راضی به نظر نمی رس��ند و مدام تقاضای 
بيش��تری می كنن��د. لوس تربيت ش��دن 
كودكان پديده ای است كه معموالً در سنين 
باالتر به راحتی رفع كردنی نيست و برخی 
اوقات اين خصيصه در سنين باالتر نيز نمود 

پيدا می كند.
والدين بايد از هم��ان ابتدای كودكی 
با رفتار و عكس العمل مناس��ب از لوس بار 
آم��دن و خودرأيی كودک جلوگيری كنند 
و از آن به سادگی نگذرند. بهانه گيری های 
بی م��ورد در كودک باي��د در اولين فرصت 
تحليل و بررسی شود و كودک اين آموزش 
را ببيند كه والدين هر رفتار زشتی را ناديده 

نمی گيرند.

مقایسه كردن كودک با همساالن
اي��ن نكت��ه را هرگز از ي��اد نبريد كه 
كودكان به هيچ وجه از مقايسه شدن خود 
با ديگر همساالنشان استقبال نمی كنند. 
گاهی اين مقايس��ه ك��ردن می تواند بذر 
كينه های بزرگی را در ضميرش��ان بكارد. 
فرقی نمی كند كه شما كودكتان را با چه 
كسی مقايسه می كنيد؛ گاهی حتی مقايسة 
وی با خواهر يا برادرش نيز همين پيامد را 
دارد. در واقع، بايد از كودكی اعتمادبه نفس 
را در ك��ودک ايجاد كرد. پديدة مقايس��ه 
ك��ردن ك��ودكان از مهم  تري��ن علت های 
در  اعتمادبه نفس سرنوشت س��از  تخريب 
كودک است. از سوی ديگر، حسادت نيز از 
پيامدهای ديگر مقايسه كردن كودكان با 
هم به شمار می رود. كودک شما بدون شك 
به الگوی مورد نظر ش��ما حس حس��ادت 
پي��دا خواهد كرد؛ فرق��ی نمی كند كه آن 
الگو برادر يا خواهرش باشد يا فردی ديگر.

تربيت نامناسب
زمانی كه ش��ما به عن��وان والدين از 
تربيت صحيح فرزندان خود سرباز می زنيد 
و غفل��ت می ورزيد، در واق��ع، اين وظيفة 

خطير را به عهدة ديگران می گذاريد.

دروغ مصلحتی
دروغ گفتن را - به هر دليلی كه باشد 
- برای كودكتان عملی زش��ت و ناپس��ند 
جلوه دهيد. قرار است راست گويی را به وی 
آموزش دهيد؛ پس اگر كار زشتی را اولين 

بار انجام داده اس��ت و به شما راستش را 
می گويد، با چهره ای جدی اما نه عصبانی، 
ابت��دا او را ب��ه دليل راس��ت گويی اش 
تحس��ين كنيد و س��پس از او قول 
بگيريد كه ديگر كار ناپس��ندش را 
تكرار نكند. در منزل نيز به هر دليل 
دروغ را ممنوع كنيد و اصطالحاتی 
همچون دروغ مصلحتی را تا جايی كه 
ام��كان دارد، از ادبيات خان��ة خود خارج 
س��ازيد. كودكان همچون دوربين تمامی 
رفتارهای درس��ت و غلط ش��ما را ضبط 
می كنند و دروغ های كوچك و بزرگ شما 
برای كودكتان الگو می شود و در نهايت او 

را فردی دروغ گو بار می آورد.

مشاركت در مدرسة فرزندان
بعد از خانه، مدرس��ه محلی است كه 
كودكان بيشترين س��اعات خود را در آن 
می گذرانند و بنابراين معلمان و همساالن 
نقش مهم��ی در زندگی آن ها دارند. مهم 
نيس��ت كه كدام يك از والدين در مدرسه 
حضور داش��ته باشند؛ مهم حضور يكی از 
آن هاست. حساسيت شما نسبت به تربيت 
و رشد فرزندتان، مربی را ملزم می كند كه 
دربارة تربيت فرزندتان دقت و هوشياری 

بيشتری داشته باشد.

رعایت نكردن اعتدال در تشویق 
فرزندان

با تش��ويق ك��ردن كودكت��ان، باعث 
افزاي��ش عزت نفس او می ش��ويد اما بايد 
اعتدال را رعايت كني��د. اجازه بدهيد كه 
تش��ويق در وقت مناسب و تنها زمانی كه 
كار فرزندتان واقعاً اليق تشويق است، انجام 
ش��ود. اگر كودكان را به دليل انجام دادن 
كارهای معمولی تش��ويق كنيد، قضاوت 
درست دربارة ارزش دستاوردهايشان را از 

آن ها می گيريد.

واگذاری مسئوليت به فرزندان
فرزندان ش��ما نبايد به خاطر انجام 

اشتباهات بزرگ والدین در تربيت كودكان

نرگس دهستانی اردكانی
مدرس دانشگاه علمی - كاربردی

دادن كاره��ای عادی و روزمره پاداش يا 
جاي��زه ای دريافت كنند؛ چون عضوی از 
خانواده هس��تند، نه مهمان. هر عضوی 
دادن  انج��ام  ب��ه  از خان��واده موظ��ف 
امور مربوط به خانه اس��ت؛ از شس��تن 
ظرف ها گرفته ت��ا گردگيری. دادن پول 
اضافی روش فوق العاده ای برای تش��ويق 
اس��ت، اما در عوض انجام دادن كارهای 
فوق الع��اده، نه كارهايی ك��ه وظيفة هر 
عضو خانواده اس��ت. بخشی از مسئوليت 
زندگی مشترک با خانواده را می توان به 

عهدة كودكان نهاد.

رفتار صحيح با همسر
نحوة رفتار ش��ما با همس��رتان نوعی 
الگو برای آيندة فرزندتان خواهد ساخت؛ 
يعنی آن ها نيز دقيقاً همين طور با همسر 
خود رفتار خواهند كرد. اگر با همسرتان با 
احترام و عشق رفتار كنيد، ارزش خانواده 
را به فرزند خود نشان می دهيد و در نتيجه 

او احساس امنيت خواهد كرد. 

از  واقعی  غير  توقعات  داشتن 
كودک

از ك��ودكان، به خصوص خردس��االن، 
انتظارات و خواسته های معقول و منطقی 
داشته باشيد. اگر برای شام جايی مهمان 
هس��تيد و از كودک دو سالة خود انتظار 
داريد كه درست مانند شاهزاده ای كوچك 
رفتار كند، سخت در اشتباهيد. انتظار شما 

از آن ها بايد بازی، شادی و نشاط باشد.

عدم وفای به عهد
اگ��ر به گفته های خ��ود عمل نكنيد، 
كودكان ميان گفته و عمل ش��ما تناسبی 
نمی يابن��د و در نتيج��ه به ش��ما اعتماد 

نخواهند كرد. 

منابع
1. فردوسی، سیما؛ کلیدهای تربیت کودکان 

و نوجوانان، صابرین، تهران، 1387.

نه! نه! اشتباه نكنيد!

بهانه گيری های بی مورد در كودک 
و  تحليل  فرصت  اولين  در  باید 
بررسی شود و كودک این آموزش 
را ببيند كه والدین هر رفتار زشتی 

را نادیده نمی گيرند

یی
قبا

سا  
مه

س:  
عك
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معيارهای انتخاب مراكز پيش دبستانی و مربيان آن

پيش دبستانی مناسب برای فرزندان
عزیزاله بابلی
دانشجوی دكترای برنامه ريزی درسی، مشاور خانواده

ه��دف آن پرورش و رش��د 
كودک  همه جانبة 
است. اين برنامه ها 
فعاليت ها  شامل 
تجربه هاي��ی  و 
است كه به رشد 
جسمی و حركتی، 
زب��ان  ش��ناختی، 
گفتاری، عاطفی، اجتماعی، 
خالقيت، اب��راز وج��ود و درک زيبايی ها 

می انجامد.
مراك��ز  ب��ه  ك��ودكان  ورود  س��ن 
پيش دبس��تان در ممالك جهان متفاوت 
اس��ت. مثالً در انگلس��تان ك��ودكان زير 
پنج س��ال و در آلمان براساس طرح نوين 
آموزش وپرورش برای ك��ودكان زير چهار 

سال آموزش پيش دبستان مهيا كرده اند.
 دورة پيش دبستان: دوره ای است 
كه، به تناس��ب امكان��ات و مقتضيات هر 
كش��ور، كودكان سه تا ش��ش ساله در آن 

پرورش می يابند.
در آيين نامة كودكستان ها آمده است: 
كودكس��تان  يك واحد تربيتی اس��ت كه 
به وسيله يا با اجارة وزارت آموزش وپرورش 
برای تربيت كودكانی كه در سنين پيش از 
ورود به دبستان هستند، تأسيس می شود.

 مهـد كودک: ب��ه مراكزی اطالق 
می شود كه كودكان را از سن نوزادی تا سه 
سالگی برای چند ساعت در روز نگهداری 

می كنند.
 خانواده: خان��واده كوچك ترين و 
اساس��ی ترين واحد اجتماعی است كه هر 
يك از افراد جامعه در آن پرورش می يابد. 
در اي��ن ميان، نقش پ��در و مادر به عنوان 
معم��اران ش��خصيتی فرزند بس��يار مهم 
و تعيين كننده اس��ت. پاية رش��د اخالقی 
و ش��خصيت ف��رد در خان��واده گذاش��ته 
می ش��ود. نقش خانواده در درونی ساختن 
رفتارها، نگرش ها، باورها و ارزش ها بسيار 
تعيين كنن��ده اس��ت. بنابراي��ن، خانواده 

يك��ی از س��اختارهای قدرتمند مراقبت و 
تربيت اف��راد در دوران طفوليت و كودكی 
است كه از طريق آش��نا كردن فرزندان با 
معيارهای اجتماعی و اخالقی، آنان را برای 
ورود ب��ه اجتم��اع و زندگ��ی جمعی مهيا 
می س��ازد. خانواده در تمايالت فرزندان و 
اف��كار و عقاي��د و طرز برخورد ايش��ان با 
ديگران نفوذ می كند. كودک در خانواده با 
مشاهدة رفتار مادر ياد می گيرد كه جدی و 
خونگرم باشد يا به عكس، با سهل انگاری و 
خونسردی به امور مختلف بپردازد. كودک 
بيش��تر تظاهرات عاطفی را از والدين خود 
فرا  می گي��رد. رنه هو مدي��ركل فرهنگی 
يونس��كو معتقد اس��ت: »وقتی مادری را 
تعليم می دهيم، در واقع خانواده ای را تعليم 

داده ايم« .
بنابراين، برنامه های تعامل و مشاركت 
والدي��ن با مراكز پيش دبس��تانی می تواند 
كمك ش��ايان توجهی به رشد همه جانبة 

فرزندان كند.
نگ��رش ب��ه دورة پيش از دبس��تان، 
به منزلة دوره ای از آموزش های كودک، كه 
بايد همانند ساير مراحل تحصيل او حاوی 
برنامه های آموزشی و پرورشی مدونی باشد، 
اهميت بس��يار دارد. در كش��ور ما آموزش 
پيش از دبستان هنوز از نظر سطح چندان 
گسترده نيس��ت اما به عنوان اولين تجربة 
آموزش��ی كودک و به س��بب تأثير مهمی 
كه در ش��كل گيری شخصيت او دارد، بايد 
برنامه هايی هدف دار و تدوين يافته داش��ته 
باش��د تا تم��ام جنبه های رش��د و تكامل 
ك��ودک را دربرگي��رد. اگر اوق��ات كودک 
در مراك��ز آموزش��ی پيش دبس��تانی، اعم 
از مهده��ای كودک ي��ا آمادگی ها، صرف 
كارهای غيرهدف دار و پيش بينی نشده شود 
و نقطة آغاز و پايان برنامه ها معين نباشد، 
عالوه بر وارد آمدن آسيب های آموزشی، به 
جای  اينكه كودک را برای آموزش رسمی 
آماده  سازد، ممكن است تصور نادرستی از 

مدرسه در ذهن او القا كند.

اشاره
از يك پيش دبس��تان خوب چه انتظاری داريد؟ مهد كودک خوب چه مهد كودكی 
اس��ت؟ در يك پيش دبستانی چه آموزش هايی بايد داده شود؟ مربيان مهدهای كودک و 
مراكز پيش  از دبستان چه خصوصيات و ويژگی هايی بايد داشته باشند؟ و چندين سؤال 

ديگر...
اين ها سؤاالتی است كه ذهن كلية مادران و پدران را درگير كرده است. معموالً اوليا از 
فرستادن كودک خود به مراكز پيش دبستانی و مهدهای كودک می ترسند. اين ترس از آنجا 
ناشی می شود كه اوالً انتظاراتشان را از مراكز پيش  دبستانی و مهد كودک ها نمی دانند و يا 
اگر می دانند آن قدر توقعشان باالست كه با سطح خدمات اين گونه مراكز همخوانی ندارد و 

دچار مشكل می شوند.
اصوالً چنين اوليايی كه سطح انتظارشان از مهد كودک باالست، با مراحل رشد كودک 
آشنا نيستند و يا به طور كلی با روان شناسی كودک هيچ گونه آشنايی ای ندارند و نمی دانند 
در هر مرحله از رش��د كودک بايد چه توقعی از كودک و مربی داشته باشند. معموالً اين 
اوليا هم با خود دچار مشكل می شوند و هم با كودک و هم در خارج از خانه با مهد كودک 

و مدرسه.

مدي��ران مهده��ای ك��ودک بارها با 
اين مش��كل مواجه ش��ده اند كه والدين از 
خدمات آموزشی ارائه شده به فرزندانشان 
شاكی هستند. درحالی كه با توجه به اصول 
ياد ش��ده در روان شناس��ی رش��د كودک 
اشاره می شود كه آموزش ها و برنامه ها در 
اين س��نين بايد كودک محور باش��ند و از 
رويك��رد بازی و فعاليت پيروی نمايند. لذا 
توصيه می ش��ود كه مديران مراكز پيش از 
دبستان، بروشوری از آموزش ها و خدماتی 
كه می خواهند ارائه دهند، تهيه و به هنگام 
ثبت نام به والدين ارائه كنند و در طی هفته 
نيز گزارش كاری به آن ها بدهند. همچنين 
جزوه ای از مراحل رشد كودک تهيه كنند 
و ب��ه اوليا بدهند و طی جلس��ات آموزش 
خانواده آن ها را با اصول روان شناسی رشد 
كودک و آموزش آشنا كنند. بنابراين، برای 
پاسخ گويی به سؤاالت مطرح شده در اين 
مقاله تالش می شود به خصوصيات مربيان 
اين دورة حساس و همچنين ويژگی های 

بارز آن ها پرداخته شود.

كليدواژه ها: مهدكودک، پيش دبستانی، 
خانواده، مربيان مهدك��ودک، ويژگی مركز 

پيش از دبستان

 آمـوزش پيش دبسـتانی: ونتيا 
كول1 آموزش پيش  از  دبستان را برنامه هايی 
می داند كه در مراكز مختلف پيش دبستانی 
برای كودكان 6-3 س��اله اجرا می ش��ود و 

از  پيـش  دورة  بـه  نگـرش 
دبستان، به منزلة دوره ای از آموزش های 

كودک، كه باید همانند سایر مراحل تحصيل 
او حاوی برنامه های آموزشـی و پرورشـی 

مدونی باشد، اهميت بسيار دارد
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بنابراين، بعد از خان��واده دومين نهاد 
تأثيرگذار، مراكز پيش دبس��تان و مربيان 
توانمند آن هس��تند كه بايد واجد شرايط 
و خصوصياتی باشند كه در ادامه به آن ها 

اشاره می شود.

 ویژگی های مربيان مراكز پيش 
از دبستان

چون كه با كودک سر و كارت فتاد
پس زبان كودكی بايد گشاد

مربيان در فرايند تربيت كودكان پيش 
از دبستان نقش بسيار مهمی دارند؛ 
از اين  رو علمای تعليم وتربيت 
بر انتخاب مربيان شايس��ته و 
واجد صالحيت های اخالقی، 
مذهب��ی و علم��ی تأكي��د 

كرده اند.
امـام محمد غزالـی درب��ارة تأثير 

آموزگار در رفتار كودک می گويد:
»در اطفال حس تقليد قوی اس��ت و 
چشم آن ها به رفتار آموزگار و گوش آن ها 
بر گفتار اوس��ت. هر چه نيكو داند آنان نيز 
نيكو دانند و هر چه را ناپسند دارد، آنان نيز 

ناپسند شمارند«.
در طرح تغيي��ر نظام آموزش وپرورش 
پيش��نهاد ش��ده در س��ال 1367، دربارة 

مربيان اين دوره آمده است:
 مربيان اي��ن دوره بايد از بهترين و 
زبده ترين معلمان عالقه  مند به كار در دورة 

پيش دبستانی انتخاب گردند.
 عالوه بر داش��تن ش��رايط عمومی 

دارای اين ويژگی های باشند.

- روحيه ای شاد داشته باشند.
- پرتحمل و صبور باشند.

- حتی االم��كان از بين بانوان انتخاب 
گردند.

 به كودكان پيش دبستانی عالقه مند 
باشند.

 دورة خ��اص مربيگ��ری را ابت��دا 
در س��طح كاردانی و س��پس كارشناسی 

بگذرانند.
 ب��ه دانش افزاي��ی و دس��تيابی به 
اطالعات جديد مربوط به آموزش وپرورش 

پيش دبستانی عالقه مند باشند.
 ب��رای آنان مزايای كاف��ی در نظر 

گرفته شود.
عالوه بر موارد ذكر ش��ده در الگوهای 
مط��رح پيش از دبس��تان در دني��ا دربارة 
مربي��ان اين دورة حس��اس چنين عنوان 

شده است:
در رويكرد رجيو اميليا3 مربی به عنوان 
معلم - محقق، نقش راهنما، مش��اهده گر 
و تس��هيل كننده دارد و به كودكان در امر 
تحقيق كمك می كند و به ثبت چگونگی 

يادگيری كودكان می پردازد.
در الگ��وی مونته س��وری4 مربی، 
باحوصله ای  و  مش��اهد ه گر صب��ور 
اس��ت كه می داند چگونه مشاهده 
كند، چگونه كودكان را در يادگيری 
و اس��تفاده از اب��زار و لوازمی كه با 
دقت و ب��ا در نظر گرفتن توانايی های 
آنان تهيه ش��ده اس��ت هدايت و كمك 
كند تا كودكان در ضمن فعاليت های آزاد 
خ��ود و كار با ديگران، اصول آزادمنش��ی، 
مهارت ه��ای اجتماعی و ح��ل تعارضات 

شخصی را تمرين كنند.
در الگوی وال��دورف5 مربيان به عنوان 
راهنمايان اخالقی، كه مورد تقليد كودكان 
هس��تند، نرم اما قاطع ان��د و برای هدايت 
فعاليت ه��ای فردی و گروه��ی كودكان و 
فراهم كردن شرايط برای تقليد آزادانة آن ها 
و به اجرا درآوردن سه قانون طاليی اشتاينر 

تالش می كنند. اين سه قانون عبارت اند از: 
1. ب��ا احترام و قدرشناس��ی به دنيايی كه 
كودک از آن می آيد، به استقبال هر كودک 
برويد. 2. با عش��ق به كودک بياموزيد. 3. 
كودک را ب��ه س��مت آزادی حقيقی، كه 

متعلق به انسان است، هدايت كنيد.
عالوه بر استفاده از مربيان اليق تأكيد 
شده اس��ت كه در مراكز پيش دبستانی از 
مشاوران كودک نيز استفاده شود تا از اين 
طريق هماهنگی الزم در امر تربيت كودكان 

و رسيدگی به مشكالت آنان انجام گيرد.
بنابراين، مراكزی كه بيشتر به مباحث 
روان شناس��ی  به خصوص  تعليم وتربي��ت 
رش��د توجه می كنن��د، دارای برنامه ريزی 
منسجم هستند و در برنامه ريزی های خود 
به قوة ابتكار، گ��وش دادن فعال، محبت، 
انعطاف پذي��ری و روش ه��ای اكتش��افی 
همراه ب��ا كودک مح��وری و بازی  محوری 
توجه خاص دارند، ب��رای تربيت نونهاالن 

پيش دبستانی مناسب ترند.
پس والدين بايد مراك��زی را انتخاب 
كنند كه از ويژگی های زير بی بهره نباشند.

- جايی را انتخ��اب نمايند كه تأكيد 
ويژه بر بازی و بازی محوری داشته باشد.

- روش آن ها بيش��تر ديداری باشد تا 
گفتاری.

- مخاطب ش��ناس خوب باش��ند. به 
تفاوت ه��ای فردی توجه كنند و با هدف و 

دارای استراتژی باشند.
ب��رای  روش  بهتري��ن  بدانن��د   -
پيش دبس��تان، روش ب��ازی و روش ه��ای 

اكتشافی است.
- هدف اين دوره بيشتر آمادگی برای 
خواندن، نوشتن، گوش دادن و... و به دست 
آوردن ديگ��ر مهارت های ظريف )مداد در 

دست و... نقاشی( است.
- بدانن��د حتماً  بچه ه��ا بايد تجارب 

دست اول داشته باشند.
- تأكيد آن ها بر كنترل غيرمس��تقيم 
باشد تا شيوه های آمرانه و سخت گيری های 

مدیران مراكز پيش از دبستان، 
بروشـوری از آموزش هـا و خدماتی كه 

می خواهنـد ارائـه دهند، تهيـه و به هنگام 
ثبت نام به والدین ارائه كنند و در طی هفته 

نيز گزارش كاری به آن ها بدهند 

بی مورد.
- در برنامه ه��ای آن ه��ا، فعاليت های 
خودياری مشهود باشد )يعنی فعاليت هايی 
ك��ه انتظ��ار داريم ك��ودكان اي��ن دوره با 
استقالل بتوانند از عهدة انجام آن ها برآيند؛ 
مانند: غذا خوردن، لباس پوش��يدن، شانه 
زدن، مسواک  زدن، بستن بند كفش ها و... .
- در برنامه ه��ای آن ها حتماً فعاليت 

اكتشافی مشهود باشد.
- يك پيش دبستان خوب حتماً دارای 

بخش ها و تجهيزات مفيد زير است.

الف. داخل ساختمان
- بخش مكعب ها

- بخش مهارت های دستی
- بخش مهارت های ابتكاری
- بخش عالئق خاص و ويژه

و...

ب. بخش هـا و تجهيـزات خارج 
ساختمان

- بخش صعود
- بخش باغچة شنی

- بخش استخر يا حوض
- بخش عالئق خاص و ويژه

پی  نوشت ها
1. Venita Kaul
2. UNESCO
3. Reggio Emilia
4. Maria Montessori
5. Waldorf
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مقدمه
پرخاش��گری ي��ك رفتار مطل��وب در 
مس��ير رش��د طبيعی كودک اس��ت. ولی 
اگر تحت كنترل صحيح نباش��د، می تواند 
به صورت هيجان از هم پاش��يده ای درآيد. 
پرخاش��گری بيش از حد طبيعی نمايانگر 
اين است كه كودک در يادگيری رفتارهای 
مطلوب در مواجهه با محرک هايی كه خشم 
او را برمی انگيزد، شكس��ت خورده اس��ت. 
صاحب نظ��ران معتقدند كه پرخاش��گری 
ممكن اس��ت از ناكامی های بنيادی ناشی 
شود يا به علت وجود مدل های پرخاشگرانه 
در محيط كودكان به وجود آيد. )نوابی نژاد، 

)1370
در س��نين سه تا پنج س��ال، كودكان 
مهارت های ش��ناختی و كالمی را كس��ب 
می كنند. آن ها معموالً مهارت های جديدی 
را كه آموخته اند، در رفتارهای پرخاشگرانه 
نيز ب��ه كار می گيرند، پيامدها و نتايج رفتار 
پرخاش��گرانه را می فهمن��د و بنابراين، اگر 
رفتار پرخاشگرانه به طور مثبت تقويت شود، 
می تواند دائماً تكرار شود يا شدت پيدا كند و 
يا اينكه آن رفتار هم تكرار شود و هم شدت 

يابد. )غالمی حيدرآبادی، 1391(
پرخاشگری برحسب زمان در شبانه روز، 
موقعيت، ميزان آشنايی با كودكان ديگر و 
حضور يا غيبت  بزرگ ساالن تغيير می كند و 
معموالً در زمان خستگی كودک و يا قبل از 
غذا خوردن و يا خوابيدن او شديدتر می شود. 
كودكان نسبت به همساالنی كه می شناسند 
و در حضور بزرگ س��االنی ك��ه به توجه و 
حمايت آنان نياز دارند، رفتار پرخاش��گرانة 
بيشتری از خود نشان می دهند. )نوابی نژاد، 

)1370

خش��م،  پرخاش��گری،  كليدواژه ها: 
مشكالت رفتاری

تعاریف
برای درک مفهوم خشم و پرخاشگری 
الزم اس��ت اي��ن دو مفه��وم را از يكديگر 
متمايز كنيم. خشم شامل افكار، تصورات، 
هيجانات و احساس��ات فيزيكی اس��ت كه 
چون مقدارش��ان زياد اس��ت ممكن است 
افراد كنترل كمتری بر آن ها داشته باشند. 
پرخاشگری نوعی ش��يوة رفتاری است كه 
به دنب��ال خش��م ايجاد می ش��ود. )غالمی 

حيدرآبادی، 1391(
ب��ه كار  زمان��ی  را  پرخاش��گری  واژة 
می بريم كه »رفتاری با هدف صدمه زدن يا 
آسيب رساندن به موجود زنده ای، كه سعی 
دارد از چنين آس��يبی اجتن��اب كند، بروز 

نمايد«. )كراهه، 1390(
پرخاش��گری رفت��اری را گويند كه با 
هدف صدم��ه زدن - چه به صورت بدنی و 
چه به صورت كالم��ی - به فرد ديگر انجام 

می شود. )سلحشور، 1378(

ویژگی ها و مصادیق
ويژگی ه��ا و مصادي��ق ب��ارز رفت��ار 
پرخاشگرانه كه توسط روان شناسان شناخته 

شده اند عبارت اند از:
1. بلندتر از ديگران صحبت كردن

2. فخرفروشی به ديگران
3. فشار آوردن به ديگران

4. قطع كردن حرف ديگران
5. زورگويی به ديگران

6. تحقير و تمسخر ديگران
7. صحبت كردن و عمل كردن به جای 

ديگران

را دوست دارند، سريع تر تصميم می گيرند 
و كمتر حاضرند به اشتباهات خود اعتراف 
كنن��د. پس اگر پس��ر خ��ود را واداريد كه 
تصميم گيری اش را بيش��تر كش دهد و به 
اشتباه خود اعتراف كند، اغلب پرخاشگری 
می كن��د. برعك��س، دخت��ران، به عل��ت 
فيزيولوژی خاص خود، خواهان احس��اس 
و عاطفة بيش��تری در عين منطقی بودن 
هس��تند و برای تصميم گيری به اطالعات 
افزون تری ني��از دارند. بنابراين، اگر آن ها را 
واداريد سريع تصميم بگيرند، ممكن است با 
پرخاشگری روبه رو شويد. )صداقت، 1386(

 عوامل خانوادگی
محي��ط خانوادگ��ی می توان��د باعث 
ايجاد يا كاهش پرخاش��گری در فرزندان 
ش��ود. ب��رای مث��ال، اگ��ر روش تربيتی 
خانواده سهل انگارانه باشد، با ميزان باالی 
پرخاش��گری در كودكان ارتب��اط دارد. از 
ط��رف ديگر، محدوديت بي��ش از اندازه و 
الگوهای خشك و خشن والدين می تواند 
منج��ر به بروز رفتارهای پرخاش��گرانه در 
كودكان شود. تنبيه بدنی نيز - به خصوص 
اگر مكرر و بی حس��اب  و كتاب اعمال شود 
- موجب ب��روز پرخاش��گری و خصومت 

پرخاشگری در كودكان پيش دبستان
سپيده ظریف
كارشناس ارشد آموزش پيش از دبستان

8. استفاده از الفاظ يا ژست های بدنی 
برای ترساندن ديگران، برای مثال چشم غره 

رفتن، به هم فشردن دندان ها و...
ب��رای ديگ��ران.  تل��ه گذاش��تن   .9

)محمدخانی، 1388(

علل و عوامل
 عوامل زیست شناختی )ژنتيكی(

ترش��ح بعض��ی از مواد ش��يميايی و 
هورمون ها در بدن انس��ان با پرخاش��گری 
ارتباط دارند، تقريباً به همين دليل ميزان 
پرخاش��گری در پسر بچه ها )به دليل وجود 
هورمون های خاص( بيشتر است. همچنين 
در افراد مختلف ميزان اين مواد و هورمون ها 
متفاوت می باش��د. )غالم��ی حيدرآبادی، 

)1391
دختره��ا از تعداد كلمات، ژس��ت ها و 
حالت های صورت و حركات س��ر و عالئم 
بدنی حدود دو برابر بيش��تر از پسرها برای 
بيان احساسات استفاده می كنند لذا ممكن 
است پرخاشگر به نظر آيند. درحالی كه آن ها 
پرخاشگری نكرده اند و فقط به طور طبيعی 
و ژنتيكی طرز بيانشان اين طور است و اگر 
پرخاشگر ناميده شوند، آن گاه واقعاً ممكن 

است پرخاشگر شوند! )صداقت، 1386(
پسرها در كودكی در آن واحد فقط بر 
يك مطلب می توانند تمركز كنند و پاسخ گو 
باشند. پس، اگر چندين موضوع را از آن ها 
بپرسيد، چون سيستم ذهنی شان نمی تواند 
آن ه��ا را از ه��م تفكيك كن��د )برعكس 
دختران( كالفه می ش��وند و ممكن اس��ت 
از خود پرخاشگری نشان دهند. )صداقت، 

)1386
پس��ران، به علت فيزيولوژی ويژة خود، 
خواهان منطق بيشتری هستند و استدالل 

در كودک می ش��ود. )غالمی حيدرآبادی، 
)1391

 عوامل اجتماعی
صحنه های خشونت آميزی كه كودک 
در اجتماع ش��اهد آن اس��ت، مانند دعوا و 
نزاع دو راننده تاكس��ی با يكديگر، ممكن 
است موجب يادگيری رفتار پرخاشگرانه در 
وی شود، همچنين تأثير فيلم های خشن 
تلويزي��ون را نمی توان از نظر دور داش��ت. 

)غالمی حيدرآبادی، 1391(

 شرایط حاكم بر مدرسه و نهادهای 
دیگر اجتماعی

فشارهای مس��ئوالن، هم كالسی ها و 
همساالن از يك سو ايجاد خشم می كنند 
و از س��وی ديگر فرد را وامی دارند به منظور 
مص��ون ماندن در برابر اين فش��ارها، خود 
الگوهای رفتار پرخاش��گرانه داشته باشد. 

)محمدخانی، 1388(

به خصوص  گروهی  رسانه های   
تلویزیون

نماي��ش فيلم ه��ا و صحنه ه��ای 
پرخاش��گرانه يا افراد پرخاش��گر 

در قال��ب قهرمان ملی و ف��رد برنده عماًل 
رفتارهای پرخاشگرانه را از طريق يادگيری 
جانش��ينی انتقال می دهد. اف��راد، به ويژه 
كودكان و نوجوانان، مستعد همانندسازی 
با شخصيت هايی هستند كه برای ديگران 
پرجاذب��ه و قابل احترام به نظر می رس��ند. 

)محمدخانی، 1388(

سایر عوامل
 رويارويی با مشكالت و عدم تحمل 

كافی )غالمی حيدرآبادی، 1391(
 گاه��ی پرخاش��گر ب��ودن ناش��ی 
از يادگي��ری ش��يوة برخورد ما با مس��ائل 
ناراحت كننده اس��ت. )غالمی حيدرآبادی، 

)1391
 گاهی پرخاشگری يك نشانه است 
كه پيامی با خود دارد. برای مثال، نش��ان 
می ده��د كه ك��ودک آزرده خاطر اس��ت، 
حقوقش پايمال ش��ده يا نيازهايش به قدر 
كافی برآورده نشده است. )صداقت، 1386(

 داش��تن توقعات و انتظ��ارات زياد 
از كودک كه بيش از حد و توان او باش��د، 

موجب پرخاشگری او می شود.
 اگ��ر نگذاريم كودک 
را  كارهاي��ش  هم��ة 
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خ��ودش انج��ام ده��د از او پرخاش��گری 
خواهيم ديد؛ زيرا كودک ناخودآگاه خدمات 
ديگران را به حساب بی ارزش بودن و كمبود 
شايستگی خود می گذارد. )صداقت، 1386(
 معموالً عام��ل عصبانيت كودكان 
پيش دبستانی، احساس ناكامی و عدم امكان 
دسترس��ی آن ها به خواس��ته ها و نيازهای 

درونی شان است. )سلحشور، 1378(

راه های پيشگيری
 هرگز نزد كودک به كسی )چه حضوری 
و چه تلفنی( پرخاش��گری و بی اعتنايی 
نكني��د. به ق��در كافی به ك��ودک خود 
شخصيت بدهيد و گرنه او سعی خواهد 
كرد با خش��مگين نش��ان دادن، خود را 

قوی معرفی كند.
 رفتارهای ماليم و غيرپرخاشگرانة كودک 

را تشويق كنيد.
 ناكامی را در كودک به حداقل برسانيد. 
اگر الزم است به كودک »نه« گفته شود، 
با ماليمت اين كار را انجام دهيد و روی 
آن »نه« ايستادگی و حواس كودک را به 

موضوع ديگری جلب كنيد.
 از لج بازی و سر به سر گذاشتن با كودک 

جداً بپرهيزيد. )صداقت، 1386(
 اگر كودک ش��ما هيجان طلب است، او 
را در فعاليت های پرخاشگرانة قابل قبول 
اجتماع شركت دهيد؛ مانند ورزش های 
گروهی مختلف و مسابقات مثبت كه در 
محله ها، پارک ها يا فرهنگ سراها برگزار 

می شود. )محمدخانی، 1388(

درمان
راهبرده��ای درمان��ی موف��ق ب��رای 
كودكان و نوجوانان راهبردهايی هس��تند 

كه بر مشكالت رفتاری ناشی از تعامل های 
والدي��ن - كودک )ب��رای نمون��ه، راهبرد 
آموزش والدين، رفت��ار درمانی خانواده( يا 
آموزش مهارت های حل مس��ئله و آموزش 
مهار خشم در كودكان تكيه می كنند. )منا، 

)1388
روش بازی درمان��ی ب��ا رهيافت ه��ای 
گوناگون مانند روش غيرمستقيم، كه رابطة 
درمانگر و كودک و ابراز احساسات كودک 
بيش��ترين اهمي��ت را دارد، بيش��تر مورد 
اس��تفاده قرار گرفته است. همچنين روش 
تحليل رفتار، كه در آن تفسير رفتار كودک 
در بازی به عنوان اساس تغيير تلقی می شود، 

مورد توجه بوده است.
ديگر رهيافت های درمانی مورد استفاده 
برای كودكان خردس��ال دارای مش��كالت 
رفتاری، شامل رهيافت هايی می شود كه بر 
والدين متمركز است. اين قبيل رهيافت ها 
بر آموزش والدين مبنی بر تقويت رفتارهای 
مطلوب و ناديده گرفتن رفتارهای نامطلوب 

تكيه می كنند. )منا، 1388(

دیگر راه های مواجهه با پرخاشگری
- بهترين و انس��انی ترين راه اين است كه 
افراد نيازها، توانايی ها، خواسته ها، افكار و 
احساسات خود را بشناسند، بتوانند آن ها 

را بيان و مديريت كنند.
- متداول ترين نحوة برخورد با افراد پرخاشگر 
تنبيه آن هاست كه البته جز نتيجة منفی 
اث��ر ديگری ن��دارد و در درازمدت رفتار 
پرخاشگرانه را افزايش می دهد. احتمال 
دارد تنبيه ماليم نگرش فرد را نسبت به 
رفتارش تغيي��ر دهد و همچنين گاهی 
روش��ی به نام »تنبيه جايگزين« از هر 
دوی اين روش ها مؤثرتر واقع می ش��ود. 
تنبيه جايگزين به اين معنی اس��ت كه 
در حضور كودک اشخاصی كه رفتارهای 

مشابهی دارند تنبيه شوند.
- تقويت رفتار مغاير با رفتار پرخاشگرانه.

- يكی ديگر از راه هايی كه روان شناسان به 
آن می پردازند، تالش برای تغيير نگرش 

و افكار خش��م برانگيز است. اين روش 
متضمن اين است كه به افراد بياموزيم 
خشم نتيجة افكار منفی و محرک است 
و فرد با ش��ناخت اين اف��كار می تواند 
خش��م خود را مهار كند. )محمدخانی، 

)1388
 روش های جلوگيری از خشم

 آرميدگی: س��اده ترين روش های 
آرميدگ��ی مث��ل تنفس عميق، تجس��م 
تصورات مثبت و آرام بخش می توانند باعث 
فروكش كردن احساس خشم در فرد شوند.

 بازسازی شـناختی: فرد تندخو 
بايد سعی كند به تدريج نحوة نگرش خود 

را تغيير دهد.
حل مسـئله )مسئله گشایی(:   
اغلب عصبانيت ناش��ی از نابه س��امانی ها و 

مشكالت گريزناپذير زندگی است.
 ارتباط بهتر: افراد تندخو و عصبانی 
گرايش به پري��دن از موضوعی به موضوع 
ديگ��ر دارند و طبعاً نتيجه گيری های آن ها 

پايايی و ثبات ندارد.
 رفتارهای طنز و شـوخ طبعانه: 
ش��وخ طبعی می تواند مانع بروز خش��م و 

پرخاشگری شود.
 تغيير محيط: بعضی اوقات عوامل 
محيطی، محرک اصلی خشم و برانگيختگی 

فرد می شود. )سلحشور، 1378(

منابع
پرخاشگری در کودکان و  ماندانا،  1. سلحشور، 
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مورچه و فيل

ماجده عاشورپویان

روند تدوین مجدد برنامة دورةپيش دبستانی
مسعود تهرانی فرجاد

پس از تدوين و ابالغ سند برنامة درسی ملی از يك سو و ابالغ 
سياست های كلی تحول در نظام آموزش وپرورش كشور از سوی مقام 
معظم رهبری به تمام دستگاه های ذی صالح، به سازمان پژوهش و 
برنامه ريزی مأموريت داده شد تا برنامه های دوره های آموزشی خود 
را در تمام مقاطع از پيش دبستان تا متوسطه مورد بازنگری قرار دهد.
به همين منظور ش��ورای برنامه ريزی پيش دبس��تان با تشكيل 
كارگروه های تخصصی به بازنگری »راهنمای برنامه و فعاليت های 
آموزش��ی و پرورش��ی دورة پيش دبس��تان مصوب ش��ورای عالی 

آموزش وپرورش« اقدام نموده است.
هم اكنون اين كارگروه در چهار محور زير در حال مطالعه 

و بررسی است.

1. اسناد و قوانين باالدستی نظام آموزش وپرورش كشور
2. مطالعه و بررسی منابع دينی و علمی در حوزة تعليم وتربيت 

كودک پيش دبستانی
3. بررس��ی پژوهش های انجام ش��ده در خصوص برنامه های 

آموزشی و پرورشی در دورة پيش دبستانی
4. مطالعة برنامة درسی نظام های آموزشی ديگر كشورها در 

مقطع پيش دبستانی.
ان ش��اءاهلل در شماره های بعدی از دس��تاوردهای اين شورا با 
جزئيات بيشتری مطلع خواهيد شد. شما مربيان و صاحب نظران 
می توانيد نظرات و ديدگاه های خود را از طريق س��ردبير مجله يا 

گروه پيش دبستان به اين كارگروه ارسال نماييد.

از  است  ممكن  پرخاشگری 
یا  شود  ناشی  بنيادی  ناكامی های 

پرخاشگرانه  به علت وجود مدل های 
در محيط كودكان به وجود آید

يه روز و روزگاری، يه مورچه ديد يه فيلی
وای كه بزرگ بود خيلی
بارش رو زمين گذاشت، پاشو انداخت روی پاش

گفت با خودش: »چرا همه ش كار می كنم،
 شب تا غروب بار می برم،

پُر می كنم خونه رو، تابستون و زمستون
خسته می شم گم می شم تو دشت و تو بيابون

 چقدر بايد راه برم با پاهای كوچكم
اون  وقت ببين اين فيله رو، كار و باری نداره. از من خبر نداره. 

غذاش كه رو به راهه به خرطومش می      نازه .
فيلبان خوب و مهربون براش مياره آب ودون

 دست می كشه به سر و روش. وای كه رفتم من از هوش.
منم می خوام يه فيل بشم مثل يه فيل، عزيز بشم.

 ديگه نمی رم خونه، نمی برم من دونه«
  فيله شنيد حرفاش رو، خنديد و گفت: »زود پاشو. برو سراغ خونه ت، گم نشه آشيونه ت.

اينجا كه جای تو نيست، فيل رو با مورچه كاری نيست.
می خوای كه له شی زير پام، نندازی خود رو توی دام.«

مورچه اما لج بازی كرد. به حرف فيله گوش نكرد. دنبال فيل راه افتاد، به زير پاش 
در افتاد.

 وای بچه ها! بيچاره ، له شد و نبود چاره. 
بله، كودک باهوش! چراغ خونة مورچه شد خاموش.

اشاره
خانم پروين اعتصامی شاعر بلندآوازة ايران، 
اشعار بسيار زيادی دربارة مفاهيم تربيتی و اجتماعی 
سروده است كه نمونه ای از آن را كه برای كودكان 
پيش دبستانی ملموس تر و عينی تر بود، انتخاب و با توجه 
به درک كودک ساده گردانی شده است.
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معرفی كتاب مهارت قصه گویی
ترجمه و نگارش: مصطفی رحماندوست

ناشر: انتشارات مدرسه 
چاپ اول: 1391 در 76 صفحه

قيمت: 4000 تومان
اي��ن كت��اب ك��ه در حقيق��ت ترجم��ة دس��ت خ��وردة 
 The Familystory Telling hand book  كت��اب 
 نوش��تة خانم Anne Pellwski می باشد در 5 بخش سامان يافته 

است:

- نشان دادن خلق و خو و ارزش های معنوی ساير اقوام و ملل و 
در نتيجه فراهم آوردن زمينة تحمل ديگران و عقايد آنان

- زمينه سازی برای ايجاد نشاط، تأمين بهداشت روانی و درمان 
ناراحتی ها.

- به ارمغان آوردن احترام و اتكای به نفس برای افراد با س��نين 
ميان سال. 

در اين بخش به كتاب »از پيری لذت ببريد« نيز اش��اره شده 
است.

در بخش دوم كتاب )چه وقت برای قصه گويی مناسب است؟(
به چند موقعيت اش��اره شده است، از جمله »هنگام خواب«، 
»هنگام با هم ب��ودن مثل اردوها«، »هنگام مس��افرت«، »هنگام 
نشست های خانوادگی، گردش ها و انجمن ها«، »هنگام تعطيالت«، 
»روزها، جش��ن ها و مراسم مذهبی و ديگر ايام ويژه« )مثل سالروز 

تولد فرزندان( و »هميشه و هر روز«
در بخش سوم )چه نوع قصه هايی برای گفتن مناسب است؟( 

به چند مورد اشاره شده است.
- قصه هايی پيرامون تاريخ و سرگذشت خانواده؛

- قصه های عاميانه »افسانه ها و اسطوره ها«؛
- داستان هايی پيرامون محيط اطراف؛

- داستان های سرگرم كننده؛
- داستان هايی كه به كمك شنوندگان گفته می شود؛

- داستان هايی كه به كمك اجسام گفته می شود.
بخش چهارم )چگونه قصه بگوييم؟( در اين بخش به شيوه هايی 
همچون قصه گفتن به طور جدی و احساس برانگيز، قصه گفتن با 
صدايی طبيعی و آرام، قصه گفتن همراه با ژست و ادايی مختصر، 
اش��اره و در نهايت از س��ه قاعدة اساسی برای قصه گويی خوب نام 
می برد: ضرورت طبيعی بودن رفتار و سخنان قصه گو، نبود مبالغه 
و اغراق در رفتار و سخنان قصه گو )مگر قصه های با قصد سرگرمی 
و تفريح( و انتخاب قصه هايی كه به موضوع و محتوای آن به صورت 

واقعی و نمادين، ايمان و اعتقاد داشته باشد.
بخش پنجم )چند قصه مناسب برای قصه گويی(

در اين بخش از چند قصه از جمله »جادوهای ماری« نوش��تة 
لوييس اسلوبوركين و »چه كس��ی توی اين خانه كوچك زندگی 
می كند« از كتاب داس��تان های روسی پيترپير »Oldpeters« نام 

برده شده است.
اين قصه، قصه ای است عاميانه و قديمی كه با حركات انگشتان 
گفته می شود. اين قصه همراه با متن و بيان نحوة حركت انگشتان 

دست در كتاب آمده است.

بخش اول: چرا قصه گويی كنيم؟
بخش دوم: چه وقت برای قصه گويی مناسب است؟

بخش سوم: چه نوع قصه هايی برای گفتن مناسب است؟
بخش چهارم: چگونه قصه بگوييم؟

بخش پنجم: چند قصة مناسب قصه گويی

مترج��م محترم در پيش گفتار كت��اب می گويد: »قبالً كتاب 
قصه گويی، اهميت و راه و رس��م آن را نوشته ام لكن دوست داشتم 
برای ترويج س��نت قصه گويی در ايران اسالمی، كار ديگری انجام 
دهم، تا اينكه كتاب حاضر به دس��تم رسيد و آن  را مناسب يافتم، 
لكن برای قابل استفاده بودن آن برای خوانندگان ايرانی ناچار شدم 
تغييراتی در آن دهم. از جمله اينكه به جای برخی قصه های ترجمه 
نشده، از قصه های ايرانی نام ببرم و يا به جای روزهای ملی و مذهبی 

وطن نويسنده از اعياد و روزهای ملی ايران ياد كنم.«
مترجم با همين توضيحات می گويد: قصه گويی، سنتی ديرينه 
و ديرپاس��ت كه گذر زمان و گسترش وس��ايل ارتباط جمعی، در 
اهمي��ت، ارزش و تأثير آن تغييری ايجاد نكرده اس��ت. قصه گويی 
برنامه ای است آرام بخش و فعاليتی بی خرج و پربار كه اگر به صورت 
عادت در خانواده ها درآيد بس��ياری از نابسامانی های روانی بچه ها 
را درم��ان می كند و آن ها را از نعمت توجه محبت آميز س��يراب و 
سرمست می س��ازد. وی اظهار اميدواری كرده است كه در آينده، 
بچه های هيچ خانه ای، پيش از ش��نيدن قصه های شيرين از زبان 
بزرگ ترها آمادة خوابيدن نش��وند و جز با آهنگ گرم و دلنش��ين 

الالئی ها به شهر رمزآلود خواب و رؤيا سفر نكنند.
در بخش اول كتاب )چرا قصه گويی كنيم؟( به اين نكات اشاره 

شده است: 
- ايجاد صميميت ميان قصه گو و مخاطب هايش.

- نمايش پاسخگوی نياز افراد بدون وسيله و مقدمات.
- بهترين راه بيان آرزوها با زبان مش��ترک انس��ان ها و انتقال 
ارزش های اخالقی و معنوی از نسلی به نسل ديگر، باز انتقال سينه 

به سينة سنت ها و آداب و رسوم.

شيرين فاضلی

مهارت قصه گویی
برگ اشتراك مجله هاي رشد

 هزينة اشتراك يكساله مجالت عمومي )هشت شماره(: 300/000 ريال
 هزينة اشتراك يكساله مجالت تخصصي )چهار شماره(: 200/000 ريال

  نشاني: تهران، صنـدوق پستي  امور مشتركين: 16595/111
www.roshdmag.ir  :وبگاه مجالت رشد  

ـ 77339713/ 77335110 /   77336656ـ021   اشتراك مجله:                            14

 نام مجالت  در خواستي:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نام خانوادگي:. و  نام   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ميزان تحصيالت: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تاريخ تولد:.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تلفن:.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  نشاني كامل پستي:  
 . . . . . . . . . . . . . . . . خيابان:   . . . . . . . . . . . . . . شهرستان:  . . . . . . . . . . . . . . . . . استان: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پرداختي:  مبلغ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بانكي:  فيش  شمارة 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پستي:  شمارة  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پالك: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   اگر قباًل مشترك مجله بوده ايد، شمارة اشتراك خود را بنويسيد:

                  
      

                                     امضا:

نحوة اشتراك:
شما مي توانيد پس از واريز مبلغ اشتراك به شماره حساب 39662000 
بانك تجارت، شعبة سه راه آزمايش كد 395، در وجه شركت افست از دو 

روش زير، مشترك مجله شويد: 
1.  مراجعه به وبگاه مجالت رشد به نشاني:  www.roshdmag.ir و تكميل برگة 

اشتراك به همراه ثبت مشخصات فيش واريزي. 
2. ارسال اصل فيش بانكي به همراه برگ تكميل شدة اشتراك با پست سفارشي 

)كپي فيش را نزد خود نگه داريد(.
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 با مجله هاي رشد آشنا شويد

مجله هاي دانش آموزي 
 )به صورت ماه نامه و هشت شماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شود(:

مجله هاي بزرگسال عمومي 

 )به صورت فصل نامه و   چهارشماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شود(:

مجله هاي رش��د عمومي و تخصصي، براي معلمان، مديران، مربيان، مشاوران 
و كاركن��ان اجرايي م��دارس، دانش جويان مراكز تربيت معلم و رش��ته هاي 
دبيري دانش��گاه ها و كارشناس��ان تعليم و تربيت تهيه و منتش��ر مي ش��ود. 

 نشـاني: ته��ران، خياب��ان ايرانش��هر ش��مالي، س��اختمان ش��مارة 4 
                آموزش وپرورش، پالك 266، دفتر انتشارات  و تكنولوژی آموزشي. 

 تلفن و نمابر:  88301478 � 021

مجله هاي رشد توسط دفتر انتشارات و تكنولوژی آموزشی
به  وابسته  آموزشي،  برنامه ريزي  پژوهش  و  سازمان    
مي شود. منتشر  و  تهيه  موزش وپرورش  آ رت  وزا

وزش ابتــدايي  رشد آموزش متوسطه  رشد تكنولوژي آموزشي   رشد آـم
 رشد مدرسه فردا  رشد مديريت مدرسه  رشد معلم 

 رشد برهان آموزش متوسطه اول )مجله رياضي براي دانش آموزان دورة متوسطه اول( 
 رشـد برهـان آمـوزش متوسـطه دوم )مجله رياضي بـراي دانش آموزان دورة متوسـطه 
دوم(  رشـد آمـوزش قـرآن  رشـد آمـوزش معارف اسـالمي  رشـد آمـوزش زبان 
و ادب فارسـي  رشـد آموزش هنر  رشـد آموزش مشـاور مدرسـه  رشـد آموزش 
تربيت بدنـي  رشـد آمـوزش علوم اجتماعي  رشـد آمـوزش تاريخ   رشـد آموزش 
جغرافيـا  رشـد آمـوزش زبـان  رشـد آمـوزش رياضي   رشـد آمـوزش فيزيك  
رشـد آموزش شـيمي   رشـد آموزش زيست شناسـي   رشـد آموزش زمين شناسي 
 رشـد آمـوزش فني و حرفـه اي و كار و دانـش  رشـد آمـوزش پيـش دبسـتاني

مجله هاي بزرگسال و دانش آموزي تخصصی

)براي دانش آموزان آمادگي و پاية اول دورة آموزش ابتدايي(

)براي دانش آموزان پايه هاي دوم و سوم دورة آموزش ابتدايي(

)براي دانش آموزان پايه هاي چهارم، پنجم و ششم دورة آموزش ابتدايي(

)براي دانش آموزان دورة آموزش متوسطه اول(

)براي دانش آموزان دورة آموزش متوسطه دوم(

 )به صورت ماه نامه و هشت شماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شود(:

 باهمراهان
در آخرين شمارة اين دوره با بخش باهمراهان در 
خدمت ش��ما هستيم. از اين كه با راه هاي مختلف با ما 
ارتباط برقرار مي كنيد، بسيار سپاسگزاريم. خوشبختانه 
بسياري از نامه ها و نوشته ها از طريق پست الكترونيكي 
به دس��تمان رسيد كه مزيت هاي زيادي دارد، از جمله 
صرفه جوي��ي در وق��ت، امكان اعالم وص��ول نامه هاي 
رسيده، تس��ريع در امر داوري مقاالت و اعالم نتيجه و 
... .كه از اين بابت از ش��ما سپاسگزاريم. از همة كساني 
كه مايل اند نوش��ته ها و آثار خود را براي مجله ارس��ال 
كنند خواهشمنديم، حتماً ش��رايط ارسال مقاله را كه 
در شناسنامه )صفحة 1( مجله آمده است به طور دقيق 
مطالعه كنند. همچنين مشخصات كامل و شماره تماس 

خود را نيز حتماً قيد نمايند.
مقاالت و نوش��ته هاي دوس��تاني كه ن��ام آن ها را 
مي آوريم، به دس��تمان رسيد. متأسفانه به علت حجم 
ك��م مجله، ميزان، تنوع و حجم ب��االي آثار دريافتي از 
همكاران محترم، امكان چاپ همة آن ها نيست و مجبور 
به گزينش هس��تيم. ب��ا پوزش از همة اين دوس��تان، 

كماكان منتظر ساير آثار آنان باقي مي مانيم.

نازبانو نشيبا، تهران؛ نسرین قلمي، مربي، منطقة 5 
تهران؛ مریم شالچي، مربي پيش دبستان، قزوين؛ مریم 
طاهریان، تهران؛ فهميه آرین، كارشناس گفتار و زبان، 
شاهرود؛ علي كرمي یار، اروميه، آذربايجان غربي؛ زهرا 
عظيم پور؛ رحيمه منصوري گرگر؛ افشار نجف زاده 
كریم كندي، نمين؛ ليال نبهاني، دبير رياضي مدرسه 
راهنمايي شاهد ارشاد، اهواز؛ مرضيه معين، آموزگار، 
نجف آباد؛ مهناز قاسـميان، دبير گرافيك هنرستان 
بعثت، س��اري؛ حميد عبدالملكي؛ نرگس نوري و 
حسـين صادق پور؛ مهين شـریعتي، دبير مدرسة 
راهنمايي، اصفهان؛ سـعيد شایگان دوست، بوانات، 
فارس؛ زهرا شـكوري مقدم، مربي، دبستان حضرت 
آمنه)س(، قائمشهر؛ فرحناز و بهناز قاسميان، دبير 
تربيت بدني، مازندران؛ مریم بابایي، معاون، منطقة 5 

تهران؛ اسماعيل برقي، رضا برادري، احمد شباني.
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